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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 14 de setembre de 2020

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial  de  la  casa  de  la  ciutat  de  Barcelona,  el  14  de  setembre  de  2020,  s’hi
reuneix la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota
la presidència de la Ima. Sra. Regidora Laura Pérez Castaño. Hi concorren les Imes.
Sres. i els Ims. Srs.: Juan Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín
González, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos,
Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i Fernández,
Ferran Mascarell i Canalda, Maria Magdalena Barceló Verea, Oscar Ramírez Lara i Eva
Parera  Escrichs,  assistits  per  l’assessora  jurídica,  la  Sra.  Teresa  Ordóñez  Rivero,  que
actua per delegació del secretari general i que certifica.

També  hi  assisteixen  l’Im.  Sr.  Max  Zañartu  Plaza;  la  Ima.  Sra.  Francina  Vila  i  Valls,  la
Sra. Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d’Acció Social, la Sra. Maria Truñó Salvadó,
comissionada d’Educació,  el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, gerent de l’Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i el Sr. Davide Malmusi, director de Serveis
de Salut.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell i l’Im. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  segons
redacció  donada  pel  Reial  decret  llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual  s’adopten
mesures  urgents  complementàries  en  l’àmbit  social  i  econòmic  per  fer  front  a  la
COVID-19.

La secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S’obre la sessió a les 11.03 h.

La Sra. PÉREZ dona la benvinguda a tothom i agraeix la flexibilitat que ha permès
començar la sessió més tard el dia que comença el curs escolar, i, per tant, ha permès
a la majoria acompanyar els fills i les filles a l’escola.

I) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors, sessió ordinària celebrada el
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14 de juliol de 2020 i sessió extraordinària celebrada el 14 de juliol de 2020,
l’esborrany  de  les  quals  ha  estat  tramès  a  tots  els  membres  de  la  Comissió;  i
S’APROVEN.

II) Part Informativa

Despatx d’oficia)

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal,  es comuniquen les
resolucions següents:

1. – (20162064)  Autorització  de  la  Gerent  Municipal,  de  4  d’agost  de  2020,  que  ratifica
l’aixecament  de  la  suspensió  del  contracte  relatiu  a  la  gestió  de  les  pistes
poliesportives de la Creueta del Coll del districte de Gràcia a partir del dia 22 de juny
de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de
l’Associació Esportiva Escolar Institut Montserrat de Barcelona..

2. – (20209207) De la gerent municipal, de 7 de juliol de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei
d’atenció  al  públic  informació  i  gestió  dels  espais  compartit  de  l’Edifici
Transformadors del carrer Ausiàs March, 60, amb un pressupost base de licitació de
110.533,5 euros (IVA inclòs).

3. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 7 de juliol de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografia que doni suport a la
Comunicació  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat,  per  als  exercicis
2020-2021, i per un import de 181.411,67 euros(IVA inclòs)

4. – (2001004) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de juliol de 2020, que adjudica a
QSL Serveis Culturals, SLU el contracte relatiu al suport i assessorament AMPA/AFA
de Nou Barris per la qualificació de les Associacions, per als exercicis 2020-2021, i per
un import de 62.755,44 euros (IVA inclòs)

5. – (0128/20) De la gerent municipal, de 10 de juliol de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
suport grupal i individual amb dones en situació de precarietat a 5 barris anomenat
Projecte "Dones Amunt", per als exercicis 2020-2021, i per un import de 145.200,00
euros (IVA inclòs).

6. – (0620/18)  De la  gerent de l’Àrea de Cultura,  Educació,  Ciència i  Comunitat,  de 17 de
juliol de 2020, que cancel·la i/o retornar a Inte, S.L. la garantia d’import 886,25 euros
constituïda per respondre del compliment de dinamització, gestió de continguts i
manteniment del web de Casals de Barri.

7. – (20180276) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI,
de  17  de  juliol  de  2020,  que  estableix  l’acabament  de  la  suspensió  del  contracte
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relatiu al servei de gestió de la dinamització dels terrenys d’acampada juvenil de Can
Girona, per a l’exercici 2020, i per un import de 3.975,35 euros.

8. – (20200289) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI,
de 20 de juliol de 2020, que adjudica a Joan Gimeno Igual, el contracte relatiu a la
prospecció i recerca de documentació de casos de la Junta de Valoració del tardo
franquisme, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 18.004,80 euros (IVA
inclòs).

9. – (20190398) De la gerent municipal, de 24 de juliol de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
suport  en  el  desenvolupament  i  la  coordinació  del  projecte  EDEC  d’educació
econòmica transformadora per a persones vulnerables, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 108.288,86 euros (IVA inclòs).

10. – (20182014) Del gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en
absència de la gerent municipal, facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, de 28
de juliol de 2020, que reconeix l’import d’indemnització parcial del contracte relatiu a
la gestió de la Casa de la Barceloneta 1761 del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a
Puça Espectacles, SL., per a l’exercici 2020, i per un import de 493,51 euros.

11. – (20202000) Del gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en
absència de la gerent municipal facultat per D.A. 13-07.2020, S1/D/2020-738, de 29
de juliol de 2020, que reconeix l’import d’indemnització parcial del contracte relatiu a
la gestió del servei de dinamització de la Ludoteca de la Placeta del Pi del Districte de
Ciutat  Vella,  adjudicat  a  Relleu  Cultural,  SL,  per  a  l’exercici  2020,  i  per  un  import  de
746,07 euros.

12. – (20180276) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI,
de 29 de juliol de 2020, que prorroga el contracte relatiu a la gestió de la dinamització
dels terrenys d’acampada juvenil de Can Girona, adjudicat al Consell de la Joventut de
Barcelona, per a l’exercici 2020, i per un import de 7.680,59 euros (IVA inclòs).

13. – (0268/18)  Del  gerent  de  l’Àrea  de  Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI,
de 27 de juliol de 2020, que prorroga per un període comprès des del 04.10.2020 fins
el 31.12.2021, el contracte relatiu a la pròrroga del servei auxiliar de suport al
funcionament  del  Servei  d’Atenció  SARA,  adjudicat  a  Integración  Social  de
Minusválidos, per als exercicis 2020.2021, i per un import de 46.418,63 euros (IVA
inclòs).

14. – (2053/2020)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Economia  Recursos  i  Promoció  Econòmica,  en
absència de la gerent municipal, facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, de 5
d’agost de 2020, que inicia expedient, aprova el plec e clàusules i autoritza la despesa
del contracte relatiu al servei de gestió socioesportiva a diferents espais del barri de
Baró de Viver i gestió de les instal·lacions del camp de Futbol de Baró de Viver, per als
exercicis 2020-2022, i per un import de 296.626,61 (IVA inclòs).
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15. – (2020-0027) Del gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, en absència
de la gerent municipal,  facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, d’11 d’agost de
2020, que adjudica a Uan-Tu-Tri, S.L.S.L. el contracte relatiu a la producció
d’adaptacions  visuals  de  campanyes  i  d’accions  de  comunicació,  així  com
maquetacions de documents de l’Àrea de Cultura,  Educació,  Ciència i  Comunitat,  Lot
1, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 23.756,33 euros (IVA inclòs).

16. – (2020-0027) Del gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, en absència
de la gerent municipal,  facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, d’11 d’agost de
2020, que adjudica a Uan-Tu-Tri, S.L. el contracte relatiu a la producció d’adaptacions
visuals  de  campanyes  i  d’accions  de  comunicació,  així  com  maquetacions  de
documents de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Lot 2, per als exercicis
2020-2021, i per un import de 18.583,58 euros (IVA inclòs),

17. – (2020-0027) Del gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, en absència
de la gerent municipal,  facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, d’11 d’agost de
2020, que adjudica a Producciones Mic, S.L. el contracte relatiu a la producció
d’adaptacions  visuals  de  campanyes  i  d’accions  de  comunicació,  així  com
maquetacions de documents de l’Àrea de Cultura,  Educació,  Ciència i  Comunitat,  Lot
3, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 39.849,34 euros (IVA inclòs).

18. – (2020-0027) Del gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, en absència
de la gerent municipal,  facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, d’11 d’agost de
2020, que adjudica a Producciones Mic, S.L. el contracte relatiu a la producció
d’adaptacions  visuals  de  campanyes  i  d’accions  de  comunicació,  així  com
maquetacions de documents de l’Àrea de Cultura,  Educació,  Ciència i  Comunitat,  Lot
4, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 73.810,00 euros (IVA inclòs).

19. – (2020-0058) Del  gerent d’Àrea d’Agenda 203.,  Transició Digital  i  Esports,  en absència
de la gerent municipal,  facultat per D.A. 13.07.2020, S1/D/2020-738, d’11 d’agost de
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte  relatiu  als  serveis  d’administració  de  la  plataforma Decidim Barcelona  i  de
suport  i  acompanyament  per  a  l’ús  del  Decidim  com  a  eina  de  democràcia
participativa, per els exercici 2020-2021, i per un import de 48.247,98 euros (IVA
inclòs).

20. – (59/2020)  De  la  gerent  del  districte  de  Sarrià  -  Sant  Gervasi,  de  24  d’agost  de  2020,
que adjudica a Iplan Gestión Integral, SL, el contracte relatiu a la direcció facultativa i
assistència tècnica per al seguiment i coordinació de les obres i actuacions de
manteniment  sobre  l’espai  públic,  per  als  exercicis  2020-2021,  i  per  un  import  de
101.018,77 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2020

21. – (20200282  IMHAB)  ENCARREGAR  puntualment  i  especialment  a  l’Institut  Municipal
d’Urbanisme de  Barcelona l’execució  de  les  funcions  i  obligacions  que en  el  Conveni
de  col·laboració  subscrit  el  28  d’abril  de  2015  relatiu  al  conjunt  urbà  dels  barris  de
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Canyelles i  Sud Oest del Besòs i  d’encàrrec de gestió entre el Consorci de l’Habitatge
de  Barcelona,  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  i  el  Patronat  Municipal  de
l’Habitatge  de  Barcelona  per  a  la  rehabilitació  d’edificis  d’habitatges,  s’atribueixen
particularment  en  el  barri  de  Canyelles  al  Patronat  Municipal  de  l’Habitatge  de
Barcelona  (avui  Institut  Municipal  de  l’Habitatge  de  Barcelona),  substituint  doncs
l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,  com  a  ens  municipal,
en el seu exercici i assumpció i en la posició en el si del referit Conveni, tot això a
partir de la setena fase d’obres i per les posteriors, una vegada finalitzada la sisena, i
amb  la  salvetat  que  a  partir  d’aquell  moment  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, en tant que gestor del Programa 100x1000, seguirà
transferint al Consorci fins que s’exhaureixin els fons provinents del referit Programa,
moment en què les aportacions municipals al Consorci per al finançament de les
actuacions  en  el  barri  de  Canyelles  ja  es  produiran  a  través  de  l’Institut  Municipal
d’Urbanisme.  FACULTAR la  Segona Tinent  d’Alcaldia  de l’Àrea d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat, per a la signatura dels pertinents i possibles actes, acords
específics i addendes al referit Conveni per a copsar el nou encàrrec en favor de
l’Institut Municipal d’Urbanisme i  la consegüent substitució de l’Institut Municipal de
l’Habitatge i Rehabilitació en la posició i en l’execució de les funcions i obligacions que
se  li  reservaven  en  el  Conveni.  DONAR-NE  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

22. – (18002097L01-002) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18002097L01-
002  que  té  per  objecte  la  gestió  d’equipaments  municipals  de  lleure  infantil  del
Districte de Nou Barris Lot 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil Vallbona i
Casal Infantil Trinitat Nova, a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19,
des  del  14  de  març  de  2020  inclòs  i  fins  que  s’acordi  l’aixecament  de  la  mateixa,
adjudicat a INCOOP SCCL amb NIF F60137411. La finalització de la suspensió del
contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han
donat  lloc  a  la  suspensió  del  contracte.  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe
tècnic emès en dates 16 i 17 de juny de 2020, l’import d’indemnització parcial a favor
de INCOOP SCCL amb NIF F60137411 per la quantitat de 921,49 euros pel període
comprés entre el dia 14 de març de 2020 i  el  30 d’abril  de 2020, en el benentès que
l’empresa  no  ha  utilitzat  els  mitjans  personals  per  a  unes  altres  finalitats  durant  el
període de suspensió del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació
per l’import indicat,  a càrrec de de la partida 226.11 232.12 06.08 de l’exercici  2020.
ESTABLIR que per a la  resta d’indemnitzacions parcials  que s’hagin d’efectuar durant
el període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una
declaració  responsable  on  s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació  o  no  dels  imports  i
despeses  indemnitzables  que  s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent
resolució. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

23. – (18002097L02-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès en dates
18  i  19  de  juny  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  CALAIX  DE
CULTURA, SL amb NIF B63033740 del contracte 18002097L02-003, que té per objecte
la gestió d’equipaments municipals de lleure infantil del Districte de Nou Barris Lot 2:
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Ludoteca la Guineu, Casal Infantil Roquetes, Casal Infantil Canyelles i pati escola
Prosperitat, per la quantitat de 913,03 euros pel període comprés entre el dia 1 i 31
de maig  de  2020,  en  el  benentès  que  l’empresa  no  ha  utilitzat  els  mitjans  personals
per a unes altres finalitats durant le període de suspensió del contracte. AUTORITZAR,
DISPOSAR  i  RECONÈIXER  l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  de  la  partida
D/22611/23212  0608  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació o no dels  imports i  despeses indemnitzables que
s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per  tal  de  procedir  al  seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR el
present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

24. – (20181013) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 18 de juny de
2020,  l’import  d’indemnització  parcial  per  suspensió  del  contracte  núm.  18001022,
que té per objecte la gestió i dinamització de casals de gent gran del districte de Sant
Martí, a favor de la societat Incoop, SCCL, amb CIF F60137411, en una quantitat de
9.576,50 euros pel període comprés entre el dia 1 de maig i el dia 31 de maig de
2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR i  RECONÈIXER l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec
de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació o no dels  imports i  despeses indemnitzables que
s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per  tal  de  procedir  al  seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la
present  resolució  al  contractista.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

25. – (20181001) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 25 de juny de
2020,  l’import  d’indemnització  parcial  per  suspensió  del  contracte  núm.  17005715,
que  té  per  objecte  la  gestió  dels  equipaments  d’infància  del  districte  de  Sant  Martí,
lot 2 (ludoteques infantils), a favor de la societat Sport Partnership Cet 10, SL amb CIF
B60704939, en una quantitat de 13.726,70 euros pel període comprés entre el dia 1 i
31  de  maig  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER  l’obligació  per  l’import
indicat,  a  càrrec  de  la  partida  26.11920.11  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la
resta  d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  de
suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable  on  s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació  o  no  dels  imports  i  despeses
indemnitzables  que  s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per  tal  de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR  la  present  resolució  al  contractista.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

26. – (20200110)  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  Societat
Catalana  d’Educació  Ambiental,  amb  NIF  G58037862,  amb  la  finalitat  de  conveni
gestió  cívica  Aula  Medioambiental  Bosc  Turull,  que  instrumenta  l’atorgament  de  la
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subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per un import de 20.000,00
euros,  i  per  una vigència  des  de l’1  de juliol  de 2020,  o  l’endemà de la  formalització
del present conveni, fins al 31 de desembre de 2020, de conformitat amb l’article 34
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, el
Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 6
d’octubre  de  2017  i  amb  la  Normativa  reguladora  dels  expedients  d’autorització  de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions  aprovada  per  decret  d’Alcaldia  el  27  d’abril  de  2011.  AUTORITZAR  i
DISPOSAR  la  despesa  per  un  import  de  20.000,00  euros,  a  favor  de  l’esmentada
entitat per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  D/48785/17221  del  pressupost  de  l’any  2020.  FACULTAR  al  Il·lm.  Sr.
Eloi Badia i Casas, regidor del Districte de Gràcia, de l’Ajuntament de Barcelona, per a
la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  se’n
derivin.  ABONAR  les  quantitats  esmentades  a  la  Societat  Catalana  d’Educació
Ambiental, d’acord amb allò establert al conveni, prèvia signatura per ambdues parts.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en el termini de tres mesos a comptar des
de la finalització de l’activitat realitzada, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament  d’aquesta,  i  la  justificació  dels  fons  rebuts,  de  conformitat  amb  la
clàusula Cinquena 2.1. d) del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

27. – (20201001) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 19003196, que té per
objecte la gestió i dinamització del centre cívic Can Felipa del districte de Sant Martí,
des del dia 1 d’abril inclòs i fins la finalització de l’estat d’alarma. La finalització de la
suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de
conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  el  22  de  juny  de  2020,  l’import
d’indemnització  parcial  per  suspensió  del  contracte  núm.  19003196,  a  favor  de  la
societat Progess, SL, amb CIF B59960526, en una quantitat de 6.818,02 euros pel
període  comprés  entre  el  dia  1  d’abril  de  2020  i  el  dia  30  d’abril  de  2020.
AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER  l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la
partida  226.11920.11  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació o no dels  imports i  despeses indemnitzables que
s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per  tal  de  procedir  al  seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la
present  resolució  al  contractista.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 23 de juliol de 2020

28. – (19002228) MODIFICAR, a l’empara del  l’article 205 apartat 2.b)  de la Llei  9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19002228 que té per objecte la gestió i
dinamització  d’espais  esportius  (pistes  de  centres  escolars  i  pistes  esportives)  del
Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Associació  Esportiva  Ciutat  Vella  amb
NIF G08941494, per un import màxim de 27.176,64 euros (IVA inclòs), consistent en
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l’organització  i  execució  d’un  casal  d’estiu  extraordinari  durant  el  mes  d’agost  a  les
instal·lacions  de  l’Escola  Collaso  i  Gil,  l’obertura  extraordinària  de  la  pista  Drassanes
durant  els  diumenges  a  la  tarda  del  mes  d’agost  i  l’establiment  d’una  bossa  de  47
hores  d’obertura  extraordinària  de  les  pistes  per  atendre  els  casals  infantils  de  les
entitats  del  Districte  de  l’1  d’agost  al  10  de  setembre  de  2020;  per  raons  d’interès
públic i  per tal de desenvolupar el Pla Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i
adolescents  per  fer  front  a  l’impacte  de  la  COVID-19,  d’acord  amb  els  informes  i
documentació  que  consta  a  l’expedient.  AMPLIAR  l’autorització  i  disposició  de  la
despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de  27.176,64  euros  (IVA  inclòs)  amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de  27.176,64  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària  D/22719/34112  0601.  FIXAR  en  1.123,00  euros  l’import  del
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les  dependències  de  la  seu  del
Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

29. – (20192004) PRORROGAR de mutu acord i segons estableix la clàusula 4 del conveni
número d’expedient 20192004, el termini de vigència del mateix, formalitzat el 29 de
març  de  2019,  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,  Districte  de  Sants-Montjuïc  i  la
Federació  Taula  d’Esport  de  la  Marina  que  té  per  objecte  gestió  cívica  de
l’equipament  Municipal  Poliesportiu  la  Marina,  del  Districte  de  Sants-Montjuïc”,
durant  el  termini  comprès  entre  l’1  de  setembre  de  2020  i  el  31  d’agost  de  2021.
AMPLIAR L’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import de 58.306,13 euros
amb càrrec a les partides D/48903/34211 dels pressupostos de 2020 i 2021, a favor
de  la  Federació  Taula  d’Esport  de  la  Marina,  amb  NIF  G67058065,  supeditats  a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  als  corresponents  exercicis  pressupostaris.
REQUERIR  a  l’entitat  gestora  per  tal  que,  en  el  termini  de  5  dies  hàbils,  signi  de
manera electrònica la pròrroga del conveni de formalització de la gestió cívica.
REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de
finalització  de  l’activitat,  presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà
d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte.

30. – (20170144) ACORDAR la suspensió del contracte núm.17001657A que té per objecte
el servei de Servei per a adolescents i Famílies, des del dia 14 de març del 2020.
ACORDAR l’acabament de la suspensió del contracte el dia 15 de juny del 2020 amb la
signatura,  per  la  responsable  del  contracte  i  la  representant  de  l’empresa,  de  l’acta
d’aixecament de la suspensió. CONCEDIR una ampliació del termini d’execució o de la
pròrroga en curs, degut a que el retard no és per causa imputable al contractista, sinó
a conseqüència del COVID-19 fins el dia 2 d’octubre del 2020. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

31. – (20189201) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions
del contractista previstes a la modificació contractual aprovada en data 28 de maig de
2020 per la Comissió de govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
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pandèmia  del  COVID-19,  restablint  les  prestacions  originàries  de  l’objecte  del
contracte  núm.  17004900  que  té  per  objecte  la  Gestió  dels  serveis  d’infància-
Ludoteques  del  Districte  Sants-Montjuïc,  donat  l’aixecament  de  les  restriccions
establertes  per  les  mesures  complementàries  a  l’establiment  de  l’estat  d’alarma,  en
els  termes  que  consten  a  l’expedient,  pel  període  comprès  entre  el  15  de  juny  de
2020 i la fi de vigència del contracte, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF
R5800395E,  d’acord  amb  l’article  205.2.b)  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes de Sector Públic, (LCSP); i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

32. – (20189205) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions
del contractista previstes a la modificació contractual aprovada en data 28 de maig de
2020 per la Comissió de govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
pandèmia  del  COVID-19,  restablint  les  prestacions  originàries  de  l’objecte  del
contracte  núm. 18004461 que  té  per  objecte  la Gestió  i  Dinamització  de  l’Espai  per
Adolescents  La  Clau,  Espai  per  Adolescents  12@16  i  Projecte  “Tarda  Jove  al  Poble-
sec”,  donat  l’aixecament  de  les  restriccions  establertes  per  les  mesures
complementàries  a  l’establiment  de  l’estat  d’alarma, en  els  termes  que  consten  a
l’expedient, pel període comprès entre el 15 de juny de 2020 i el 31 d’agost de 2020,
adjudicat a l’empresa Tasca Serveis d’Animació, SL, amb NIF B59533190, d’acord amb
l’article 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic,
(LCSP); i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

33. – (18000516-003) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 2 de
juliol  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  l’empresa  Iniciatives  i
Programes, amb NIF B59545913, per una quantia de 6.054,47 euros, pel període de
suspensió del contracte número 18000516, que té per objecte els serveis per a joves i
adolescents  de  l’espai  jove  Garcilaso  amb  mesures  de  contractació  pública
responsable,  comprès  entre  el  14  de  març  de  2020  i  el  dia  30  d’abril  de  2020.
AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER  l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la
partida  corresponent  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s’especificarà,  si  s’escau,  la  variació o no dels  imports i  despeses indemnitzables que
s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de  suspensió,  per  tal  de  procedir  al  seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la
present resolució al contractista.

34. – (2020-0020)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  Gestió  de  l’Ateneu
d’Innovació  Digital  i  Democràtica  i  la  seva  Oficina  Tècnica,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001827, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base  de  licitació  de  908.621,13  euros  (IVA  inclòs)  i  un  valor  estimat  d’1.501.853,10
euros; 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 pressupost net 750.926,55 euros i import de l’IVA de 157.694,58 euros
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amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 151.436,16 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/92419 0800, un import (IVA inclòs) de 454.311,25 euros a
l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/92419
0800,  un  import  (IVA  inclòs)  de  302.873,72  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any
2022  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/92419  0800;  condicionada  a  l’existència
de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos  posteriors  a  l’actual.  DECLARAR  la
improcedència  de  la  revisió  de  preus  amb  motiu  d’allò  previst  a  l’article  103  LCSP.
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

35. – (19000513L01) MODIFICAR, a l’empara del l’article 205 apartat 2.b) de la Llei  9/2017
de Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L01 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Barceloneta  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Progess  Projectes  i
Gestió Serveis Socials, SL amb NIF B59960526, per un import màxim de 18.710,94
euros  (IVA  inclòs),  consistent  en  l’obertura  extraordinària  de  l’equipament  durant  el
període  de  l’1  al  31  d’agost  de  2020,  per  raons  d’interès  públic  i  per  tal  de
desenvolupar el Pla Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer
front  a  l’impacte  de  la  COVID-19,  d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que
consta  a  l’expedient.  AMPLIAR l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat
contracte per un import de 18.710,94 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.710,94 euros
a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711
0601.  FIXAR  en  773,18  euros  l’import  del  reajustament  de  la  garantia  definitiva.
REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les  dependències  de  la  seu  del
Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

36. – (19000513L02) MODIFICAR, a l’empara del l’article 205 apartat 2.b) de la Llei  9/2017
de Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent  Sant  Agustí  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Trànsit
Projectes, SL amb NIF B59489351, per un import màxim de 17.835,40 euros (IVA
inclòs),  consistent  en l’obertura  extraordinària  de l’equipament  durant  el  període de
l’1  al  31  d’agost  de  2020,  per  raons  d’interès  públic  i  per  tal  de  desenvolupar  el  Pla
Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer front a l’impacte de
la  COVID-19,  d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que  consta  a  l’expedient.
AMPLIAR  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un
import de 17.835,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  17.835,40  euros  a  l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0601. FIXAR
en 737,00  euros  l’import  del  reajustament  de  la  garantia  definitiva  i  RETENIR-LO del
preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat
de  constitució  de  garantia.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les
dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
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COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

37. – (19000513L03) MODIFICAR, a l’empara del l’article 205 apartat 2.b) de la Llei  9/2017
de Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L03 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Drassanes  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Progess  Projectes  i
Gestió Serveis Socials, SL amb NIF B59960526, per un import màxim de 33.791,08
euros  (IVA  inclòs),  consistent  en  l’obertura  extraordinària  de  l’equipament  durant  el
període  de  l’1  al  31  d’agost  de  2020,  per  raons  d’interès  públic  i  per  tal  de
desenvolupar el Pla Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer
front  a  l’impacte  de  la  COVID-19,  d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que
consta  a  l’expedient.  AMPLIAR l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat
contracte per un import de 33.791,08 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 33.791,08 euros
a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711
0601.  FIXAR  en  1.396,33  euros  l’import  del  reajustament  de  la  garantia  definitiva.
REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les  dependències  de  la  seu  del
Districte de Ciutat Vella per a la seva-NE formalització en el termini de 15 dies hàbils,
a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

38. – (19000513L04) MODIFICAR, a l’empara del l’article 205 apartat 2.b) de la Llei  9/2017
de Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L04 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Pati  Llimona  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Trànsit  Projecte,  SL
amb NIF B59489351, per un import màxim de 17.835,40 euros (IVA inclòs), consistent
en l’obertura extraordinària de l’equipament durant el període de l’1 al 31 d’agost de
2020,  per  raons  d’interès  públic  i  per  tal  de  desenvolupar  el  Pla  Extraordinari
d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer front a l’impacte de la COVID-19,
d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que  consta  a  l’expedient.  AMPLIAR
l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de
17.835,40 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  17.835,40  euros  a  l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0601. FIXAR
en 737,00  euros  l’import  del  reajustament  de  la  garantia  definitiva  i  RETENIR-LO del
preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat
de  constitució  de  garantia.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les
dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

39. – (18000643-003) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 19 de juny
de 2020, l’importd’indemnització parcial  a favor de l’empresa Iniciatives i  Programes,
SL, amb NIF B59545913, per una quantitat de 1.515,11 euros, pel període de
suspensió del contracte número 18000643, que té per objecte el servei de
dinamització i suport del Centre Cívic Sant Andreu, pel període comprés entre el 14
de  març  de  2020  i  el  30  d’abril  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER
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l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  de  la  partida  D/22611/33411  0609  de
l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta  d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin
d’efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el  contractista  haurà  de  presentar
mensualment una declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no
dels  imports  i  despeses  indemnitzables  que  s’hagin  produït  en  el  darrer  període  de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i
corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

40. – (20191000) AIXECAR la suspensió del contracte núm.18003370, que té per objecte la
gestió i el programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Besòs, amb efectes
de 25 de maig de 2020, d’acord amb l’acta signada pel contractista i el responsable de
contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès
el  22  de  juny  de  2020,  l’import  d’indemnització  per  suspensió  del  contracte,  a  favor
de la  societat  Tasca  Serveis  d’Animació,  SL  amb CIF  B59533190,  en una quantitat  de
5.461,68  euros  pel  període  comprés  entre  l’1  de  maig  de  2020  i  el  24  de  maig  de
2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR i  RECONÈIXER l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec
de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici  2020.  NOTIFICAR  el  present  acord  al
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

41. – (20191001) AIXECAR la suspensió del contracte nº 18003428, que té per objecte la
gestió i dinamització socioculturals del centre cívic Parc-Sandaru, amb efectes de 25
de  maig  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel  contractista  i  el  responsable  de
contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès
el  22  de  juny  de  2020,  l’import  d’indemnització  per  suspensió  del  contracte,  a  favor
de la  societat  Tasca  Serveis  d’Animació,  SL  amb CIF  B59533190,  en una quantitat  de
6.853,73  euros  pel  període  comprés  entre  l’1  de  maig  de  2020  i  el  24  de  maig  de
2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR i  RECONEIXER l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec
de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici  2020.  NOTIFICAR-LO  al  contractista.  DONAR
COMPTE del present acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 30 de juliol de 2020

42. – (19002228) RECONÈIXER l’import d’indemnització parcial del contracte 19002228 que
té per objecte el  servei  de Gestió i  dinamització d’espais esportius (pistes de centres
escolars  i  pistes  esportives)  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  a  favor  de  l’empresa
Associació Esportiva Ciutat Vella, amb NIF G08941494, per la quantitat de 14.659,46
euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 20 de juny de 2020,
de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 17 de juliol de 2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR  i  RECONÈIXER  l’obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  de  la  partida
D/22611/34112  0601  de  l’exercici  2020.  NOTIFICAR  el  present  acord  a  l’empresa
contractista. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

43. – (20209202) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00010, que té per objecte "CONCESSIÓ
CAMPS DE FUTBOL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC", a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
IES MONTSERRAT amb NIF G64353485, de conformitat amb la proposta de la Mesa
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de  Contractació  i  d’acord  amb  la  proposició  que  ha  presentat,  en  ser  considerada
l’oferta  més  avantatjosa,  per  un  import  de  191.250,00  euros.  DISPOSAR  a  favor  de
l’empresa  adjudicatària  l’esmentada  quantitat  amb  el  desglossament  següent:  un
import  de  49.583,33  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària  D/48999/34112  0603;  un  import  de  85.000,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/48999/34112  0603;  un
import de 56.666,67 euros a l’exercici pressupostari 2022 i a l’aplicació pressupostària
D/48999/34112  0603.  CONDICIONAR  la  seva  realització  a  l’existència  de  crèdit
adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  FIXAR  en  8.000,00
euros  l’import  de  la  garantia  definitiva  i  RETENIR-LO  del  preu  del  contracte  atesa  la
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a  la  recepció  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  formalitzi  el  contracte  de  forma
telemàtica. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Cuadras Barruera.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. – (20209202) ALLIBERAR la quantitat de 29.562,89 euros, en concepte de baixa en la
licitació, del contracte 20C00010 que té per objecte "CONCESSIÓ CAMPS DE FUTBOL
DISTRICTE  SANTS-MONTJUÏC",  el  qual  ha  estat  adjudicat  a  l’empresa  ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA ESCOLAR IES MONTSERRAT amb NIF G64353485, i retornar-lo a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 7.664,46
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/48999/34112 0603; un import de 13.139,06 euros a l’exercici pressupostari de l’any
2021 i a l’aplicació pressupostària D/48999/34112 0603 i un import de 8.759,37 euros
a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2022  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/48999/34112
0603. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

45. – (200200001)  INICIAR l’expedient per  a  la  contractació de la  concessió de serveis  que
té per objecte la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal Arístides Maillol,
situada al carrer Martí i Franquès, 19, de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, per als anys 2021 i 2022, amb núm. de contracte 20C00012, i amb
un  valor  estimat  de  807.691,92  euros,  vist  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  a  les
Persones del Districte de data 12 de juny de 2020, el qual justifica la idoneïtat i la
necessitat del contracte, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit
d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  160  i  següents  de  la  LCSP  i  no  subjecte  a  la
regulació  harmonitzada  d’acord  amb  l’article  20  de  la  mateixa  llei.  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexes reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a
partir del dia següent a la publicació del corresponent anunci en el Perfil del
Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

46. – (20172036)  RATIFICAR  l’aixecament  de  la  suspensió  del  contracte  17C00001  que  té
per objecte la gestió i explotació dels serveis esportius de la pista poliesportiva
municipal Josep Comellas, ubicada al carrer Neptú, 6-12 del Districte de Gràcia, a
partir del dia 29 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
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servei  per  part  de  la  FUNDACIÓN  MARCET,  d’acord  amb  l’acta  d’aixecament  de
suspensió de data 29 de juny de 2020. NOTIFICAR el present acord a la
concessionària. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.

47. – (18C00001)  PRORROGAR  de  l’1  de  setembre  de  2020  fins  el  31  d’agost  de  2022,
ambdós inclosos, el contracte de serveis públics en la modalitat de concessió, relatiu
a la gestió del complex esportiu municipal Mundet, amb núm. de contracte
18C00001, adjudicat per la Comissió de Govern el 19 de juliol de 2018, a favor
l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE  BARCELONA,  amb NIF  G08915431,  amb un  cànon
anual  de 50.000,00 euros.  REQUERIR l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE BARCELONA,
per tal que en el termini de 15 dies hàbils següents a la data de notificació de
l’adjudicació  comparegui  a  la  formalització  de  la  pròrroga  del  contracte  el  dia  i  hora
que a l’efecte s’assenyali. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports

48. – (125/2017)  PRORROGAR fins  al  31  d’agost  de  2021 el  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó) i el Sant Genís Penitents Club
Deportivo, amb NIF G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant
Genís, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients d’autorització de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions  aprovada  per  decret  d’Alcaldia  el  27  d’abril  de  2011;  MODIFICAR  la
clàusula primera del conveni per raons d’interès públic;  FACULTAR la Ima. Sra. Maria
Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del
Conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

49. – (20200238)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  del  Servei  d’assessorament
jurídic  per  a  dones  en  els  PIADS  (Punts  d’Informació  i  Atenció  a  les  Dones),  amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001980,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 379.625,40 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat de 745.132,50 euros; 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  pressupost  net  313.740,00
euros  i  import  de  l’IVA  de  65.885,40  euros;  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 142.359,53
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2022  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22731/23171  0200,  un  import  (IVA  inclòs)  de  189.812,70  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22731/23171  0200,  un
import  (IVA  inclòs)  de  47.453,17  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22731/23171  0200;  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat  i  suficient  en  els  pressupostos  posteriors  a  l’actual.  DECLARAR  la
improcedència  de  la  revisió  de  preus  amb  motiu  de  l’article  103  de  la  LCSP.  DONAR
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

50. – (20189201) MODIFICAR el contracte 17006723, que té per objecte la Gestió i
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dinamització dels Espais i  Casals de Gent Gran del Districte de l’Eixample, amb motiu
de  l’aturada  de  les  obres  de  l’Espai  de  Gent  Gran  Transformadors  i  Germanetes  i  la
reducció  d’activitats  durant  el  període  de  14  de  març  al  30  d’agost  del  2020  per  la
pandèmia generada pel COVID-19, d’acord amb el punt 4a) de la Instrucció municipal
del 21/05/2020 on es preveu la modificació dels contractes, i de conformitat amb
l’article 107 del TRLCSP i 205 de LCSP, segons informes que consten a l’expedient, per
un import de 100.000 euros, 10% IVA inclòs. ALLIBERAR la disposició de la despesa
per un import de 100.000 euros, 10% IVA inclòs, amb càrrec a la partida
22719/23231/0602  del  pressupost  2020.  ALLIBERAR  l’autorització  de  la  despesa  per
un import de 100.000 euros, 10 % IVA inclòs, amb càrrec a la partida
22719/23231/0602 del pressupost 2020. REQUERIR l’adjudicatari Associació Esportiva
de l’Eixample de Barcelona, amb NIF G08943813, per tal que, en el termini màxim de
15  dies  hàbils  següents  a  la  recepció  d’aquesta  notificació,  formalitzi  la  modificació
del contracte telemàticament. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

51. – (20189202) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions
del contractista previstes a la modificació contractual aprovada en data 28 de maig de
2020 per la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
pandèmia del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte
núm. 18000171 que té per objecte la Gestió del servei públic dels casals de gent gran i
del programa de promoció i dinamització de gent gran del districte de Sants-Montjuïc,
amb  objectius  d’eficiència  social,  donat  l’aixecament  de  les  restriccions  establertes
per  les  mesures  complementàries  a  l’establiment  de  l’estat  d’alarma,  en  els  termes
que consten en l’expedient, pel període comprès entre el 13 de juliol de 2020 i el 9 de
setembre de 2022, adjudicat a l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF
B62068713,  d’acord amb l’article  107.1.c  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 COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

52. – (19003191L01-003)  ALLIBERAR  l’autorització  i  la  disposició  de  la  despesa  de  la
quantitat  de  9.240,75  euros  (exempt  d’IVA)  del  contracte  19003191L01-003  que  té
per objecte la gestió dels casal de gent gran del Baix Guinardó, el casal de gent gran
d’Horta  i  l’Espai  de  Gent  Gran  Canigó,  el  qual  ha  estat  adjudicat  a  la  Fundació  Pere
Tarrés  (NIF  R5800395E),  i  retornar-lo  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/23232
0607 de l’exercici  pressupostari  de l’any 2020, pel  període no executat del  contracte
de  l’1  de  març  al  16  de  març  de  2020.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de  Drets
Socials, Cultura i Esports.

53. – (20010012/20000936)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  gestió  dels
Equipaments de Lleure Infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures socials de
contractació pública sostenible, pel període 13 mesos, amb núm. de contracte
20000936, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 882.916,66 euros, IVA inclòs, i un valor
estimat d’1.543.560,60 euros, dividit en 3 lots: LOT 1: Casal Infantil  Ciutat Meridiana,
Casal Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, per un import de 286.000,00
euros  (IVA  inclòs),  essent  l’import  de  22.000,00  euros  per  l’any  2020  i  l’import  de
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264.000,00  euros  per  l’any  2021.  LOT  2:  Ludoteca  La  Guineu,  Casal  Infantil  Les
Roquetes,  Casal  Infantil  Canyelles  i  Pati  de  l’escola  Prosperitat  ,  per  un  import  de
310.916,66  euros  (IVA  inclòs),  essent  l’import  de  23.916,66  euros  per  l’any  2020  i
l’import  de  287.000,00  euros  per  l’any  2021.  LOT  3:  Casal  Infantil  El  Turó,  Casal
Infantil Vilapicina i Ludoteca Sóller, per un import de 286.000,00 euros (IVA inclòs),
essent  l’import  de  22.000,00  euros  per  l’any  2020 i  l’import  de  264.000,00  per  l’any
2021. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR
l’esmentada  quantitat  amb  pressupost  net  802.651,51  euros  i  l’import  de  l’IVA  de
80.265,15 euros (tipus impositiu al 10%) i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67.916,66 euros a l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/23212/0608  i  un
import  (IVA  inclòs)  de  815.000,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22719/23212/0608,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual.  DONAR-NE  COMPTE  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

54. – (18002097L01-003)  RATIFICAR  el  contingut  de  l’acta  signada  el  19  de  juny  de  2020
mitjançant  la  qual  s’aixeca  la  suspensió  establerta  reprenent-se  l’execució  del
contracte núm. 18002097L01, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, LOT 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil
Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, adjudicat a INCOOP, SCCL, (ABANS SERVEIS A
LES PERSONES ENCÍS, SCCL), amb NIF F60137411. ATORGAR un termini addicional
d’execució fins el 30 de novembre de 2020, per tal de poder executar les prestacions
no realitzades durant l’estat d’alarma d’acord amb el contingut de l’acta de suspensió
de 6 de maig de 2020. Aquest termini s’iniciarà l’1 de setembre de 2020 i finalitzarà el
30 de novembre de 2020. MODIFICAR el contracte de conformitat amb el que preveu
l’article  205.2.b)  LCSP  amb  la  finalitat  de  que  durant  aquest  termini  es  puguin
executar també la resta de les prestacions objecte del contracte no suspeses que
d’acord  amb  els  informes  continguts  en  l’expedient  fan  possible  l’assoliment  de
l’objectiu de servei públic de promoció social propi d’aquest contracte per un import
màxim  de  48.652,64  euros,  exempt  d’IVA.  AMPLIAR  l’autorització  i  disposició  de  la
despesa de l’esmentat contracte, per un import de 48.652,64 euros, exempt d’IVA, a
càrrec  de  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/23212/0608.  FIXAR  en  2.432,63  euros  l’import  del  reajustament  de  la
garantia  definitiva.  REQUERIR  a  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les
dependències de Departament de Recursos Interns o en seu cas, mitjançant signatura
telemàtica, per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports

55. – (18002097L02-003)  RATIFICAR  el  contingut  de  l’acta  signada  el  19  de  juny  de  2020
mitjançant  la  qual  s’aixeca  la  suspensió  establerta  reprenent-se  l’execució  del
contracte núm. 18002097L02, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
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contractació pública sostenible, LOT 2: Ludoteca La Guineu, Casal Infantil Roquetes,
Casal Infantil Canyelles i Pati de l’escola Prosperitat, adjudicat a CALAIX DE CULTURA,
SL,  amb  NIF  B63033740.ATORGAR  un  termini  addicional  d’execució  fins  el  30  de
novembre de 2020, per tal de poder executar les prestacions no realitzades durant
l’estat d’alarma d’acord amb el contingut de l’acta de suspensió de 22 d’abril de 2020.
Aquest  termini  s’iniciarà  l’1  de  setembre  de  2020  i  finalitzarà  el  30  de  novembre  de
2020.  MODIFICAR  el  contracte  de  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  205.2.b)
LCSP amb la finalitat de que durant aquest termini es puguin executar també la resta
de  les  prestacions  objecte  del  contracte  no  suspeses  que  d’acord  amb  els  informes
continguts  en  l’expedient  fan  possible  l’assoliment  de  l’objectiu  de  servei  públic  de
promoció  social  propi  d’aquest  contracte  per  un  import  màxim  de  57.263,65  euros
(l’import  de  52.057,86  euros  correspon  al  preu  net  i  5.205,79  euros  a  l’IVA  al  10%).
AMPLIAR  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat  contracte,  per  un
import  de  57.263,65  euros,  IVA  inclòs,  a  càrrec  de  l’exercici  pressupostari  de  l’any
2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/23212/0608.  FIXAR  en  2.602,89  euros
l’import  del  reajustament  de  la  garantia  definitiva.  REQUERIR  a  l’adjudicatari  per  tal
que comparegui a les dependències de Departament de Recursos Interns o en seu
cas, mitjançant signatura telemàtica, per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

56. – (18002097L03-003)  RATIFICAR  el  contingut  de  l’acta  signada  el  19  de  juny  de  2020
mitjançant  la  qual  s’aixeca  la  suspensió  establerta  reprenent-se  l’execució  del
contracte núm. 18002097L03, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, LOT 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil Vilapicina-
Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, adjudicat a CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF
B63033740.  ATORGAR  un  termini  addicional  d’execució  fins  el  30  de  novembre  de
2020, per tal de poder executar les prestacions no realitzades durant l’estat d’alarma
d’acord amb el contingut de l’acta de suspensió de 22 d’abril de 2020. Aquest termini
s’iniciarà l’1 de setembre de 2020 i finalitzarà el 30 de novembre de 2020.MODIFICAR
el contracte de conformitat amb el que preveu l’article 205.2.b) LCSP amb la finalitat
de que durant aquest termini es puguin executar també la resta de les prestacions
objecte  del  contracte  no  suspeses  que  d’acord  amb  els  informes  continguts  en
l’expedient fan possible l’assoliment de l’objectiu de servei públic de promoció social
propi  d’aquest  contracte  per  un  import  màxim  de  52.842,28  euros  (l’import  de
48.038,44  euros  correspon  al  preu  net  i  4.803,84  euros  a  l’IVA  al  10%).  AMPLIAR
l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat  contracte,  per  un  import  de
52.842,28  euros,  IVA  inclòs,  a  càrrec  de  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació pressupostària D/22719/23212/0608. FIXAR en 2.401,92 euros l’import del
reajustament  de  la  garantia  definitiva.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que
comparegui a les dependències del Departament de Recursos Interns o en seu cas,
mitjançant signatura telemàtica, per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

57. – (20181013) AIXECAR la suspensió del contracte nº18001022, que té per objecte la
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gestió i dinamització de casals de gent gran del districte de Sant Martí, amb efectes
de  data  1  de  juliol  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel  contractista  i  el
responsable de contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb
l’informe tècnic emès en data 18 de juny de 2020, l’import d’indemnització parcial per
suspensió del contracte, a favor de la societat INCOOP, SCCL, amb CIF F60137411, en
una quantitat de 9.229,92 euros pel període comprés entre el dia 1 de juny de 2020 i
el  dia  30  de  juny  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER  l’obligació  per
l’import indicat,  a  càrrec de la  partida 226.11920.11 de l’exercici  2020.  NOTIFICAR el
present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

58. – (20XC0060)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant  el  Districte  de  Ciutat  Vella  i  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  i  la
Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques d’intervenció arqueològica
urbana als Jardins Victòria dels Àngels. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat
Vella per a la signatura d’aquest conveni.DONAR-NE compte a l’Àrea de Drets Socials,
Cultura i Esports.

59. – (S20-0357-CV) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte  de  l’Eixample  i  la  Fundació  Sagrada  Família  núm.  S20-0357-CV,  que  té  per
objecte la cessió gratuïta de l’espai situat al carrer Mallorca, 424-432, amb la finalitat
que  en  aquest  local  s’hi  pugui  ubicar  de  forma  provisional  l’agrupament  escolta
Antoni  Gaudí,  entitat  sense  ànim  de  lucre.  FACULTAR  l’Il·lm.  Sr.  Jordi  Martí  Grau,
Regidor del Districte, per la seva signatura. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

60. – (20209209) ADJUDICAR el contracte núm. 20001499, que té per objecte
"Dinamització del  l’equipament i  prestació de serveis  socioculturals  al  Centre Cívic  El
Sortidor  amb  objectius  d’eficiència  social"  a  CALAIX  DE  CULTURA,  SL  amb  NIF
B63033740 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb
la proposició que ha presentat  en ser  considerada l’oferta més avantatjosa,  pel  preu
de  292.653,83  €  IVA  inclòs,  dels  quals  241.862,67  €  corresponen  al  preu  net  i
50.791,16  €  a  l’IVA.  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  l’esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 210.069,32 euros
a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711
0603;  un  import  (IVA  inclòs)  de  82.584,51  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any
2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711  0603.  CONDICIONAR  la  seva
realització a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a  l’actual.  FIXAR l’import  de  la  garantia  definitiva  en  12.093,13  euros.  FORMALITZAR
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció  per  part  de  l’empresa  adjudicatària  del  requeriment  per  a  la  formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació
de l’adjudicació  i  no s’hagi  interposat  recurs  especial  de contractació  que impliqui  la
suspensió  de  la  formalització  o  s’hagués  acordat  l’aixecament  de  la  suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Nuria Perez Blanch. DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.
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61. – (20209209) ALLIBERAR la quantitat de 20.533,59 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20001499 que té per objecte "Dinamització del
l’equipament  i  prestació  de  serveis  socioculturals  al  Centre  Cívic  El  Sortidor  amb
objectius  d’eficiència  social",  el  qual  ha  estat  adjudicat  a  l’empresa  CALAIX  DE
CULTURA, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb
el  desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  5.794,41  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711  0603;  un
import  (IVA  inclòs)  de  14.739,18  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22719/33711  0603.  DONAR  COMPTE  a  la  Comissió  de
Drets socials, Cultura i Esports.

62. – (19C00017) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00017 que té per objecte la
contractació,  en  modalitat  de  concessió,  de  l’explotació  del  bar-restaurant  del  Casal
d’Entitats  Mas  Guinardó  a  GERMAMARIN  SL,  amb  NIF  B64934151,  de  conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la
proposició  que  ha  presentat  en  ser  considerada  l’oferta  més  avantatjosa,  amb  un
cànon de 6.000,00 euros anuals;  amb un termini  de vigència  que s’estendrà,  des del
dia següent a la seva formalització, fins al 31 d’octubre de 2021, amb una possibilitat
de pròrroga de  24  mesos.  FIXAR l’import  de  la  garantia  definitiva  en  1.606,15 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l’empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització. DESIGNAR com a responsable del contracte a Director/a de Serveis a les
Persones  i  Territori  del  Districte  d’Horta-Guinardó.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

63. – (18003066L04-002)  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  el  6  de
juliol  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  l’empresa  Associació  Club
Lleuresport, amb NIF G60320132, per una quantitat de 9.086,90 euros, del contracte
número 18003066-Lot 4, que té per objecte el servei de gestió del Centre Cívic de la
Sagrera, pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el 31 de maig de 2020.
AUTORITZAR,  DISPOSAR i  RECONEIXER l’obligació per  l’import  indicat,  a  càrrec de de
la  partida  D/22611/33711  0609  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s’hagin  d’efectuar  durant  el  període  en  que  ha  estat
suspès el contracte, el contractista haurà de presentar una declaració responsable on
s’especificarà  els  imports  i  despeses  indemnitzables  que  s’hagin  produït  en  el  darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

64. – (20181003) ESTABLIR la suspensió del contracte nº17003789, que té per objecte la
gestió i el programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, des del
dia 14 de març i  fins el  dia 22 de maig de 2020, data en la que s’aixeca la suspensió,
d’acord amb les actes de dates 14 d’abril de 2020 i 22 de maig de 2020. RECONÈIXER,
de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  en  data  7  de  juliol  de  2020,  l’import
d’indemnització  per  suspensió  del  contracte  núm.  17003789,  que  té  per  objecte  la
gestió i el programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, a favor
de la societat TRANSIT PROJECTES, SL, amb CIF B-59.489.351, en una quantitat de
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16.179’64 euros, pel període comprés entre el  dia 14 de març de 2020 i  el  dia 22 de
maig  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONEIXER  L’OBLIGACIÓ  per  l’import
indicat,  a  càrrec  de  la  partida  226.11920.11 de l’exercici  2020.  NOTIFICAR la  present
resolució  al  contractista.DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Drets
Socials, Cultura i Esports.

65. – (20191000)  MODIFICAR,  a  l’empara  de  l’article  205.2.c)  de  la  LCSP,  el  contracte
18003370-002 que té per objecte la gestió i dinamització del Centre Cívic Besòs,
adjudicat  a  l’empresa  Tasca  Serveis  d’Animació,  SL,  amb  NIF  B59533190,  per  un
import  màxim  de  15.980,00  euros  (IVA  inclòs),  d’acord  amb  els  informes  i
documentació  que  consta  en  l’expedient.  AMPLIAR  l’autorització  i  disposició  de  la
despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de  15.980,00  euros,  IVA  inclòs,  amb
càrrec  a  l’exercici  2020  i  amb càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb el  desglossament
següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  15.980,00  euros  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/33711 0610. FIXAR en 660,33 euros l’import del reajustament de la garantia
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista
d’acollir-se  a  aquesta  modalitat  de  constitució  de  garantia.  REQUERIR  l’adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

66. – (20191036) ESTABLIR la suspensió del contracte nº19003757, que té per objecte
l’organització,  programació  i  dinamització  dels  serveis  socioculturals  de  l’Auditori  de
Sant Martí, des del dia 14 de març i fins el dia 22 de maig de 2020, data en la que
s’aixeca la suspensió, d’acord amb les actes de dates 14 d’abril  de 2020 i 22 de maig
de 2020.  RECONÈIXER,  de conformitat  amb l’informe tècnic  emès en data 7  de juliol
de 2020, l’import d’indemnització per suspensió del contracte núm. 19003757, que té
per  objecte  l’organització,  programació  i  dinamització  dels  serveis  socioculturals  de
l’Auditori  de  Sant  Martí,  a  favor  de  la  societat  TRANSIT  PROJECTES,  SL,  amb  CIF  B-
59.489.351, en una quantitat de 10.140’44 euros pel període comprés entre el dia 14
de març de 2020 i el dia 22 de maig de 2020.AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
L’OBLIGACIÓ  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici
2020.NOTIFICAR la present resolució al contractista.DONAR COMPTE d’aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

67. – (20211000)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  Servei  de  prevenció  i
convivència  en  l’espai  públic  i  en  comunitats  de  veïnes  i  veïns  a  la  Franja  Besòs  del
districte de Sant Martí, amb núm. de contracte 20001101, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació  de  615.486,92  euros  (IVA  inclòs)  i  un  valor  estimat  d’1.119.067,12  euros;
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 pressupost net 559.533,56 euros i import de l’IVA de 55.953,36 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import  (IVA  inclòs)  de  307.743,46  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2022  i  a
l’aplicació pressupostària D/22610/92414 0610, un import (IVA inclòs) de 307.743,46
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euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22610/92414 0610; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os  corresponent/s  atès  que  l’execució  d’aquest  contracte  s’iniciarà
l’exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 3 de setembre de 2020

68. – (20181001) AIXECAR la suspensió del contracte nº 17005715, que té per objecte la
gestió  dels  equipaments  d’infància  del  districte  de  Sant  Martí,  lot  2  (ludoteques
infantils),  amb  efectes  de  15  de  juny  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel
contractista i el responsable de contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’informe tècnic emès el 15 de juny de 2020, la indemnització parcial
a favor de la societat SPORT PARTNERSHIP CET 10, SL, amb CIF B60704939, per una
quantitat de 6.425,39 euros, pel període comprés entre el dia 1 de juny de 2020 i el
dia  14  de  juny  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONÈIXER  L’OBLIGACIÓ  per
l’import  indicat,  a  càrrec de la  partida 226.11920.11 de l’exercici  2020.  NOTIFICAR la
present  resolució  al  contractista.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

69. – (20181001) ESTABLIR la suspensió del contracte nº17005714, que té per objecte els
serveis de gestió dels casals infantils del Districte de Sant Martí, des del dia 14 de
març i fins el dia 15 de juny de 2020, data en la que s’aixeca la suspensió, d’acord amb
les actes de dates 7 d’abril de 2020 i 15 de juny de 2020. RECONÈIXER, de conformitat
amb l’informe tècnic emès en data 16 de juny de 2020,  l’import d’indemnització per
suspensió del contracte núm. 17005714, que té per objecte els serveis de gestió dels
casals infantils del Districte de Sant Martí, a favor de la FUNDACIÓ PERE TARRES, amb
NIF R5800395E, en una quantitat de 52.596,36 euros pel període comprés entre el dia
14 de març de 2020 i el dia 14 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I
RECONEIXER L’OBLIGACIÓ per l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de
l’exercici  2020.  NOTIFICAR  la  present  resolució  al  contractista.  DONAR  COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

70. – (20201001) AIXECAR la suspensió del contracte nº 19003196, que té per objecte la
gestió i dinamització del centre cívic Can Felipa del districte de Sant Martí, amb
efectes  del  21  de  maig  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel  contractista  i  el
responsable de contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb
l’informe tècnic emès el  28 de juliol  de 2020, l’import d’indemnització per suspensió
del contracte, a favor de la societat PROGESS, SL, amb CIF B59960526, en una
quantitat de 5.010,18 euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el
dia  21  de  maig  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONEIXER  L’OBLIGACIÓ  per
l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de l’exercici 2020. NOTIFICAR la
present  resolució  al  contractista.  DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Mesures de governb)
Informes
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1. – Dispositiu d’allotjament d’emergència per a persones sense llar a Barcelona durant la
crisi sanitària de la Covid-19 (març-agost 2020).

La Sra. FUERTES informa que, atès que disposa de poc temps per presentar l’informe i
que  tothom  el  té,  en  destacarà  algunes  idees  fonamentals;  manifesta  l’opinió  del
Govern  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  ha  respost  d’una  manera  àgil  a  la  crisi
sanitària,  amb  una  tasca  ingent,  i  dona  les  gràcies  als  professionals  de  l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i de tots els serveis associats, així com a les
entitats que han estat col·laborant en els dispositius d’allotjament d’emergència.
Dit  això,  exposa que en aquests  dispositius  s’han atès  1.324 persones  en situació  de
sensellarisme i s’han creat unes 700 places, distribuïdes en sis dispositius, per atendre
l’emergència, places que s’afegeixen a les 2.200 que es gestionen des de l’Ajuntament
en  coordinació  amb  les  entitats  de  la  Xarxa  d’Atenció  a  les  Persones  Sense  Llar
(XAPSLL).
A continuació, indica que es distingeixen dos models en els dispositius: el model de
Fira,  un  model  de  resposta  d’emergència  humanitària  que  buscava  abastar  un
nombre de persones important en un moment de molta incertesa i molta angoixa per
tot  el  que  suposaven  la  COVID  i  el  confinament  —calia  garantir  el  dret  al
confinament—,  i  el  model  de  la  resta  de  dispositius,  amb  una  clara  voluntat
d’aprofundir  en  necessitats  específiques  de  col·lectius  concrets,  com ara  les  dones  o
els joves (sobretot, migrats sols).
Exposa  que  s’han  fet  gairebé  600  entrevistes  als  pavellons  per  conèixer  la  situació
d’aquestes  persones,  un  77%  de  les  quals  abans  d’entrar  als  pavellons  dormien  a
Barcelona (la resta, o dormien en altres municipis, sobretot de l’àrea metropolitana, o
no van voler dir on dormien). Afegeix que la situació de precarietat prèvia d’aquestes
persones pel que fa a l’habitatge i a l’economia i l’obtenció d’ingressos va fer que no
poguessin fer front a la situació sobrevinguda i que es veiessin abocades a situacions
de vulnerabilitat i, fins i tot, a situacions de carrer, tal com recull l’informe, que també
recull les dades relacionades amb la situació administrativa de les persones ateses.
Posa  en  relleu  l’adaptació  a  la  situació  de  l’Ajuntament,  que  també  ha  generat
dispositius  d’alimentació,  higiene  i  rober,  així  com  el  treball  transversal  entre
diferents  àrees  de  l’Ajuntament,  amb  la  Guàrdia  Urbana  (s’hi  ha  treballat  per  evitar
sancions, per exemple) o amb l’Agència de Salut Pública. Pel que fa a gestió sanitària,
destaca també la coordinació amb el Consorci Sanitari, així com els protocols, els
circuits de derivació, la generació de places per a aïllament i les proves PCR. Entén
que  l’Ajuntament  ha  fet  un  esforç  molt  important  en  aquest  sentit  i  ha  fet  un  molt
bon acompanyament a la gestió sanitària.
D’altra  banda,  subratlla  que un 66% de les  persones  ateses  feia  menys  de  sis  mesos
que eren al carrer, una dada molt rellevant que té a veure amb la precarietat, i fa
èmfasi  en  el  fet  que  quan  es  fa  una  intervenció  primerenca,  com s’ha  fet  en  aquest
cas, és molt més fàcil solucionar tot el que comporta estar al carrer.
Com a conclusió, observa que el model d’atenció al sensellarisme de Barcelona, amb
equipaments més petits i amb acompanyament, continua sent el model vigent, no ha
canviat perquè hi hagi hagut una emergència a la qual s’ha donat una resposta àgil, i
subratlla que, un cop més, s’ha posat de manifest que les ciutats no poden abordar en
solitari situacions com aquesta, sinó que necessiten marcs normatius i col·laboració
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supramunicipals. En aquest sentit, consideren interessant la possibilitat de posar en
marxa  l’Estratègia  catalana  d’abordatge  del  sensellarisme  de  la  Generalitat  de
Catalunya, amb dotació de recursos i una implementació d’actuacions.

La Sra. BENEDÍ dona la benvinguda a la presidenta, després de la seva reincorporació,
i agraeix la tasca feta per les professionals dels serveis i les entitats.
Tot seguit, posa de manifest que, en el moment en què per mesures de seguretat i
salut comunitària va ser decretat el confinament de la població, les persones sense
llar corrien el risc de quedar absolutament indefenses davant el perill que suposava, i
segueix suposant, la pandèmia de la COVID-19. Entén que, si bé és cert que
l’Ajuntament  va  actuar  habilitant  diversos  equipaments,  el  dispositiu  de  la  Fira  no
semblava idoni ni s’adia al model pel qual el Grup Municipal d’ERC considera que cal
avançar  i  amb  el  qual  treballa  l’Ajuntament.  Entenen,  però,  que  és  un  recurs  que
responia a la situació d’urgència. Tot i així, aquest grup va proposar que s’habilitessin
altres  menes  d’equipaments,  com  ara  centres  cívics  i  espais  municipals  més  petits,
amb menys places i repartides per la ciutat, per tal de donar resposta més específica
al col·lectiu. Per això, van celebrar l’obertura dels recursos per a dones, per a joves i
per a persones amb addiccions, que han demostrat la seva eficàcia però per als quals
les xifres mostren que cal un augment de places. També van celebrar que aquests
recursos es posessin en funcionament seguint el model de governança compartida al
costat de les entitats que tan fonamentals han estat en la resposta a la pandèmia i a
una situació ja estructural a Barcelona.
A  continuació,  recorda  que  al  maig,  en  el  marc  d’aquesta  mateixa  comissió,  van
demanar  al  Govern  dades  i  anàlisi,  i  agraeix  la  presentació  de  l’informe,  del  qual
destaca com a dada preocupant que el 40% de les persones allotjades a les places
d’emergència vivien en infrahabitatges i han perdut casa seva.
Observa que aquesta crisi ha fet sortir a la llum un drama que es coneixia però que
era invisible i que va molt lligat al drama de la precarietat laboral, un drama que
encara es pot agreujar més si els propers mesos hi ha una nova onada de la pandèmia
amb la greu crisi que estem patint.
Respecte al fet que el 23% de les persones ateses fossin de fora de Barcelona, una
dada que no sorprèn però que preocupa, comenta que enorgulleix que la ciutat aculli
tothom  qui  s’hi  dirigeixi,  però  és  obvi  que  cal  reclamar  una  estratègia  compromesa
per part de totes les institucions supramunicipals davant d’un problema que depassa
la ciutat.
Qualifica de molt preocupant el fet que sis de cada deu persones sortissin de la Fira
voluntàriament per tornar a situacions de carrer o a mals allotjaments, i que una de
cada quatre baixes fossin expulsions. El Grup Municipal d’ERC entén que hi ha d’haver
unes  normes,  però  també  entén  que  hi  hauria  d’haver,  com  ha  demanat  sempre,
actuacions personalitzades per evitar aquestes situacions, com també el fet de no
permetre confinar-se a parelles, a persones amb addiccions a l’alcohol o amb gossos.
Subratlla que així es deixen de banda persones que fa temps que viuen al carrer, i
això és inadmissible.
Considera impactant que el 74% de les persones que han passat per les places
d’emergència no haguessin tingut cap contacte previ amb Serveis Socials: alguna cosa
està fallant si el sistema de protecció no detecta aquestes situacions tan fràgils. En
aquest sentit, recorda que el seu grup ha demanat reiteradament al Govern un esforç
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de comunicació i informació per tal que tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona
coneguin tant el seu centre de Serveis Socials de referència com la cartera de serveis
a la qual tenen dret.
Per acabar, celebra que els pavellons de la Fira, que continuen oberts, hagin evitat
que  moltes  de  les  persones  que  s’han  quedat  sense  sostre  arribin  al  carrer,  però
insisteix que cal buscar alternatives perquè aquestes persones tornin a tenir una llar i
acompanyar-les per fer possible la seva inserció laboral i el retorn a una vida
normalitzada, així com prevenir per evitar un nou increment de situacions.

La Sra. MUNTÉ agraeix la presentació de l’informe, referent a un tema que preocupa
el Grup Municipal de JxCat, el qual al maig va demanar una compareixença sobre
quina estava sent la gestió del Govern municipal respecte als dispositius creats ad hoc
durant el confinament per atendre adequadament les persones sense llar. Indica que
aquest  grup  continua  pensant,  com  ja  pensava  aleshores,  que  ni  s’escolta  ni  es
treballa prou amb les entitats expertes.
D’altra  banda,  lamenten  que  es  facilitin  moltes  dades  però  que  no  se’n  faci  una
valoració qualitativa, ja que, si  bé les dades són necessàries per saber d’on partíem i
on som, aquesta qüestió requereix una reflexió més qualitativa per millorar i redefinir
les polítiques, si és necessari. Per això, avui presenten un prec en aquest sentit.
A continuació, posa de manifest que les entitats que treballen amb persones sense
llar, com ara Arrels, ja fa temps que van alertar que els grans equipaments que
l’Ajuntament  va  posar  en  marxa  no  eren  la  millor  solució,  i  continuen  proposant
equipaments més petits, més amables i distribuïts per la ciutat. A parer del seu grup,
l’espai de Fira, on es van produir alguns incidents i situacions complicades, és un espai
massa gran que dificulta identificar i atendre més adequadament i més personalment
les necessitats tant sanitàries com psicosocials de les persones ateses.
Comenta que el fet que les persones sense llar que van acompanyades de les seves
mascotes  —en  són  moltes—  no  puguin  allotjar-se  en  alguns  equipaments  fa
augmentar la tensió entre les persones que hi estan allotjades i pot facilitar la decisió
de marxar. Observa que el percentatge de persones que van marxar voluntàriament
és elevat, i pregunta quina informació addicional té el Govern sobre aquesta qüestió.
Tot  seguit,  qualifica  de  totalment  positiu  l’equipament  que  s’ha  obert  per  atendre
persones amb addiccions i que aquest sigui gestionat per una entitat molt experta en
aquest camp, i pregunta si es preveu que aquest equipament o un de similar
esdevingui permanent a la ciutat com a servei estable, tenint en compte la
interrelació que sovint existeix entre addiccions i persones que viuen al carrer.
En relació amb el fet que més del 70% de les persones ateses no haguessin tingut
contacte  amb  els  Serveis  Socials  abans,  assenyala  que  el  contacte  amb  l’equip
d’atenció i suport a persones sense sostre hauria de ser una prioritat.
En darrer lloc, fa referència a les entitats que per manca de suport, també de suport
municipal, han hagut de tancar o de reduir els seus recursos. En aquest sentit, fa
menció expressa del gimnàs Sant Pau, que fa mesos que espera que l’Ajuntament es
decideixi  a  fer  el  que  es  va  comprometre  a  fer  (també  s’hi  va  comprometre  en
campanya electoral). Recorda que és una entitat que facilita dutxes, menjar i canvi de
roba,  i  tot  això  penja  d’un  fil.  Per  això,  el  seu  grup  demana  absoluta  diligència  per
trobar una solució definitiva per a una entitat tan referent.
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La  Sra.  BARCELÓ  agraeix  l’informe  i  dona  les  gràcies  també  a  la  Sra.  Fuertes  per  la
seva predisposició per parlar d’aquest tema, sobre el qual el Grup Municipal de Cs ja
hi havia parlat en nombroses ocasions atès que és un tema que els preocupava i del
qual  s’ocupaven  (van  presentar  tota  una  sèrie  de  propostes  per  incrementar  les
mesures).  D’altra banda,  recorda que el  seu grup,  abans que comencés la  pandèmia,
fins i tot en la legislatura anterior, va demanar que estiguessin disponibles les 400
places  de  l’operació  fred.  Remarca  que,  com  diu  sempre  el  seu  grup,  tenir  un  lloc
adequat per dormir no pot dependre de la temperatura, i comenta que de vegades
caldria  fer  més  cas  de  l’oposició,  i  que  potser  si  a  l’inici  de  la  pandèmia  hi  hagués
hagut aquestes 400 places, la situació hauria estat diferent.
Tot  seguit,  pregunta  com  s’enfocaran  la  tardor  i  l’hivern  per  donar  sortida  a  les
persones sense llar, ja que la pandèmia continua, la vacuna no ha arribat i ens
trobarem amb un diagnòstic diferencial (grip, constipats, el virus, etc.).
D’altra  banda,  el  seu  grup  voldria  saber  quantes  persones  dels  equips  de  carrer  han
treballat durant la pandèmia. Subratlla que aquestes persones són el primer vincle
que tenen les persones sense llar amb els serveis socials, i recorda que van demanar
que se n’incrementés la plantilla, sempre amb mesures de prevenció.
A  continuació,  mostra  l’acord  del  seu  grup  amb  equipaments  que  s’han  posat  en
marxa, com ara els específics per a dones, joves o persones amb problemes de
consum de substàncies,  que  eren un deute  pendent,  i  manifesta  l’opinió  que caldria
reformular  com  es  vol  fer  l’atenció  a  les  persones  sense  llar  per  donar-los  una
alternativa.  En  aquest  sentit,  explica  que,  per  exemple,  es  va  tancar  l’espai  de  Pere
Calafell, un espai de més proximitat, i les persones que s’hi atenien es van derivar a la
Fira. Entenen que la Fira ha fet una bona feina amb els professionals que hi
treballaven i que era un equipament necessari per donar resposta a la situació
d’emergència,  però  també  consideren  que  passar  d’un  equipament  petit  a  un
equipament gran té inconvenients.
Subratlla que hi ha bons professionals, però aquests necessiten recursos, i que les
dades, preocupants, indiquen que l’Ajuntament se n’ha d’ocupar molt més.
Respecte al percentatge de persones que han tornat al carrer (65%), recorda que el
seu grup ja va dir que aquesta era una oportunitat per crear un vincle amb aquestes
persones i que entressin en contacte amb els serveis socials, i respecte al percentatge
de persones que mai no havien tingut contacte amb els recursos socials (76%),
subratlla que cal més prevenció.
Per  acabar,  remarca que cal  garantir  les  places,  incrementar-les  davant  l’arribada de
la  tardor  i  de  l’hivern  —anima  el  Govern  a  convocar  una  reunió  amb  els  grups
municipals  per  valorar  la  manera  d’afrontar  aquesta  època—,  flexibilitzar  els  horaris
dels  menjadors  socials  i  dels  serveis  d’higiene,  i,  sobretot,  evitar  l’augment  de  les
persones sense llar, amb les quals és molt important fer itineraris perquè puguin
optar a programes de reinserció.

El Sr. RAMÍREZ dona les gràcies al Govern per la presentació de l’informe, així com per
tota la informació que ha facilitat als grups durant tota la temporada de crisi sanitària
provocada  per  la  COVID-19  sobre  la  situació  dels  dispositius  d’allotjament
d’emergència per a les persones sense llar a la ciutat, en les quals l’estat d’alarma i el
confinament han impactat especialment. Per exemple, en molts casos no han pogut
seguir  el  confinament  de  manera  adequada  i  s’han  vist  soles  al  carrer,  exposades  a
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sancions i amb informació variable sobre horaris i obertura o tancament dels centres
d’acollida.  D’altra  banda,  es  van  trobar  amb el  tancament  d’estacions  de  metro  i  de
parcs, i van patir una situació de més solitud encara. També es van tancar alguns
recursos per dutxar-se, per menjar i per descansar, i van passar setmanes fins que
se’n  van  obrir  d’altres.  Observa  que  s’han  fet  més  visibles  aquestes  persones  i  s’ha
posat  de  manifest  la  problemàtica  que  pateixen,  i  subratlla  que  l’oposició,  davant
d’aquesta  situació,  sempre  ha  reclamat  incrementar  i  millorar  totes  les  mesures  per
donar-hi resposta.
Exposa que, al maig, la Fundació Arrels va comptabilitzar 1.239 persones dormint als
carrers de la ciutat, xifra a la qual cal sumar les més de 500 persones que actualment
es resguarden a les places d’emergència habilitades per l’Ajuntament, i assenyala que
l’evolució de la crisi sanitària causada per la COVID-19 fa pensar que els repunts dels
contagis segurament ens acompanyaran durant tot el proper any i que, per tant, les
recomanacions de confinament per part de la Generalitat també seran constants. Per
aquest motiu, el Grup Municipal del PP celebra que els pavellons 7A i 7B de la Fira
s’hagin tornat a habilitar com a equipaments de 24 hores amb un total de 450 places,
i celebra també la permanència de les altres 162 places dels tres centres per acollir
dones sense llar, joves i persones que viuen al carrer amb problemes d’addiccions.
En darrer lloc, assenyala que de l’informe es desprèn que un 33% de les persones que
s’han acollit als pavellons de la Fira no vivien prèviament al carrer i que les situacions
sobrevingudes  han  estat  causades  per  la  pèrdua  d’ingressos.  Subratlla  que,  davant
d’aquesta  situació  extraordinària,  el  Grup  Municipal  del  PP  demana  una  resposta
contundent  i  reclama  l’estratègia  catalana  a  la  qual  ha  fet  referència  la  Sra. Fuertes,
amb dotació de recursos i més col·laboració de totes les administracions, i que
l’increment de places i de recursos sigui amb voluntat de permanència, no només per
donar resposta en un moment de crisi. També demana que es presenti una anàlisi de
la  situació  amb  més  dades  i  les  diferents  afectacions  per  tal  d’intentar  evitar  les
incidències  que  s’han  donat  en  els  allotjaments  en  aquests  centres  o  d’actuar  millor
en cas que es produeixin.

La Sra. PARERA dedica  unes  paraules  d’agraïment  a  la  Sra.  Fuertes,  una  de  les
persones amb les quals sempre poden comptar, a la qual sempre poden trucar i de la
qual sempre obtenen una resposta quan la necessiten, cosa que facilita molt la feina,
i  dona  les  gràcies  també  a  tot  el  personal  de  l’Ajuntament  per  la  feina  que  han  fet
durant la pandèmia amb les persones sense llar, una labor complicada que s’ha hagut
de fer en molt poc temps i amb molta celeritat, i que entén que, en conjunt, malgrat
que  hi  pot  haver  algunes  crítiques  —molt  fàcils  de  fer  a  posteriori—,  ha  estat
francament bona.
També dona les gràcies a les entitats del tercer sector i als voluntaris que han ajudat
en aquestes tasques, i que són molt importants. Entén que tothom ha de ser
conscient  de  la  labor  que  fan  —aporten  un  valor  afegit  indiscutible—  i  que
l’Administració pública els ha de donar suport.
Dit això, assenyala que, a parer seu, això ha servit per veure una radiografia molt més
real de la situació en la qual es troba la ciutat, amb les persones que es veuen
afectades  per  manca  d’habitatge,  que  viuen  al  carrer.  Entén  que  això  ha  de  ser  una
bona base i un bon punt de partida per donar solucions més a mitjà i a llarg termini a
aquestes persones.
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A  continuació,  subratlla  que  la  important  crisi  econòmica  (moltes  persones  s’han
quedat o es quedaran sense feina, en moltes llars cap dels progenitors té feina, la
qual cosa afecta la família en el seu conjunt), malauradament, està fent i farà que el
problema s’agreugi  encara més,  i  és important ser-ne conscients.  Remarca que hi  ha
un  problema  evident  de  manca  d’habitatge  que  requereix  l’activació  urgent  de
mesures i solucions reals. Malauradament, però, sembla que les solucions que es
busquen no són reals. En aquest sentit, qualifica de molt decebedor i preocupant el
recent debat al Parlament de Catalunya sobre aquesta qüestió, i subratlla que cal
treballar  per augmentar el  parc d’habitatge d’emergència social  i,  sobretot,  reactivar
l’ocupació,  dues  coses  que  van  lligades,  ja  que  reactivar  l’ocupació  ajudarà  moltes
persones a mantenir una llar o a accedir a una llar i no haver de trobar-se en una
situació d’haver de viure al carrer.
Per acabar, pregunta quins dispositius d’allotjament d’emergència continuen actius, si
es crearan més equipaments per a les dones, quins plans té el Govern per a
l’equipament Pere Tarrés per a persones amb addiccions que gestiona l’Associació de
Benestar i Desenvolupament i quin serà el seu emplaçament definitiu, així com quins
plans té en relació amb possibles rebrots.

La Sra. FUERTES posa de manifest que els membres del Govern municipal sempre han
entès que feien una resposta municipal com a Ajuntament i sempre han sentit que
treballaven en equip i  han agraït  tot  l’acompanyament,  així  com totes  les  preguntes,
que sovint ajuden a prendre decisions i copsar tota la diversitat de la situació.
Pel que fa al treball amb les entitats, observa que la XAPSLL està formada per 37
entitats, de manera que es treballa amb entitats molt diverses, cadascuna amb una
manera  d’entendre  el  sensellarisme,  una  riquesa  que,  a  parer  del  Govern,  fa  que  es
puguin donar respostes segmentades, particularitzades i globals.
Respecte  a  l’obertura  de  la  Fira,  explica  que  no  va  tenir  a  veure  amb  una  qüestió
d’espais, sinó amb una qüestió d’equips: hi havia equips fins i  tot d’entitats amb una
llarga tradició a la ciutat que estaven afectats i confinats, no hi havia prou equips i
calia donar una resposta molt global i molt ràpida.
D’altra banda, subratlla que s’està treballant per donar continuïtat als equipaments i
per intentar treballar de manera més ferma i decidida tota la qüestió de l’emergència
climàtica i el sensellarisme, qüestions que ja s’havien començat a treballar abans.
A continuació, posa en relleu que els equips de carrer han acompanyat molt les
persones sense llar donant informació i afavorint el vincle, i observa que de vegades
les  sortides  dels  recursos  han  estat  per  l’activació  de  recursos  personals,  de  les
mateixes persones que han pogut retornar a l’habitació o han tornat a tenir una font
d’ingressos.
En  darrer  lloc,  remarca  que,  com  s’ha  dit  al  llarg  del  debat,  el  sensellarisme  és  un
fenomen molt complex i hi ha moltes situacions que són invisibles.

La Sra. PÉREZ agraeix molt aquest debat sobre un tema que ha estat preocupant i que
ho seguirà sent els propers mesos, de manera que en continuaran parlant.

ES DONA PER TRACTAT

Compareixences Govern municipal
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/1141) Que comparegui el responsable del Govern municipal de la campanya
de  casals  d’estiu  2020  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  tal  d’explicar  com  s’ha
desenvolupat i quina valoració es fa de la mateixa.

El Sr. RIERA diu que és sabut que l’avenç d’una societat es pot mesurar per la manera
en què té cura dels infants; observa que la preocupació que tenen tots els grups per
la cura dels infants és manifesta i compartida, i agraeix la sol·licitud de
compareixença, en la qual facilitarà dades provisionals, atès que la campanya de
vacances va acabar el 10 de setembre i  les entitats i  tots els operadors, d’acord amb
el protocol estàndard de la campanya de vacances, tenen fins al dia 30 per fer arribar
les dades definitives.
Dit això, explica que l’atipicitat d’aquest estiu va donar lloc a una planificació amb un
seguit  d’accions  especials,  com  ara  el  protocol  d’actuació,  els  grups  bombolla,  els
monitors de referència, l’ús de mascareta, el referent de salut i el vincle amb l’atenció
primària  o  el  canal  telemàtic  d’informació  directa  COVID  per  tenir  informació
estadística, no sanitària, a l’Àrea de Joventut. Afegeix que va informar pertinentment
el gabinet de crisi COVID del seguiment de la campanya, i la mateixa alcaldessa va fer
una compareixença fa uns dies en la qual ja va fer un primer avanç de les dades vives
amb les quals s’estava treballant.
A continuació, posa de manifest que hi ha hagut un increment substancial de l’oferta,
amb una reserva de 4,5 milions d’euros; s’han reforçat els casals Baobab; es va obrir
un  canal  web  d’informació  ciutadana  per  a  les  famílies;  es  va  publicar  una  guia  de
suport i orientacions pedagògiques per a monitors, així com una guia
d’acompanyament  emocional;  es  va  obrir  un  telèfon  de  suport  als  monitors;  es  van
vincular al web municipal els recursos de la Generalitat en matèria de la campanya de
vacances;  es  va  desplegar  la  tramitació  telemàtica  d’inscripcions  i  beques,  i  les
entitats han fet una mica de pont amb les famílies vulnerables víctimes de la divisòria
digital a l’hora d’ajudar-les en la tramitació.
Indica que l’objectiu era fer una proposta tan àmplia com fos possible per als infants
de Barcelona en aquesta campanya de vacances, que fos segura en termes de COVID,
que tingués la punta de reforç pedagògic i emocional que el moment requeria, i que,
sobretot, ningú quedés sense la possibilitat de fer alguna activitat. En aquest sentit,
dona les gràcies especialment a les entitats, als monitors i monitores, als tècnics de la
casa, especialment els de l’oficina tècnica d’estiu, que han fet ben poques vacances, i
a les famílies i a tots els infants que han gaudit de les activitats.
Exposa que el 2019 en la campanya de vacances es van oferir 345.975 places i hi va
haver  126.292  inscripcions,  mentre  que  enguany  s’oferien  380.000  places  i  de
moment  hi  ha  constància  d’aproximadament  80.000 inscripcions,  de  manera  que  es
preveu que la davallada en les inscripcions sigui d’entre el 20% i el 30%.
D’altra  banda,  informa  que  26  activitats  s’han  hagut  d’anul·lar;  19  han  hagut  de
canviar de modalitat (bàsicament, colònies que han passat a ser casals); 54 han sofert
canvis de dates —tots els anys hi ha activitats que necessiten algun ajust—, i fins ara
s’han tramitat 18.048 beques per un valor de 2.940.020 euros.
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Respecte del  sistema d’informació telemàtica perquè les  entitats  poguessin informar
la Regidoria de les incidències COVID, indica que els diferents casals i activitats van
reaccionar davant 38 possibles casos, dels quals 19 van ser confirmats i 19
presumptes. D’altra banda, l’Agència de Salut Pública ha informat que durant aquest
estiu s’han produït 8 brots en l’àmbit de casals i  activitats. Ateses aquestes dades, el
Govern municipal té la percepció que el sistema i els protocols han funcionat, ja que
davant  de  8  brots,  el  sistema  s’ha  activat  38  vegades  i  s’ha  actuat  preventivament.
Observa que segurament l’Ajuntament ha actuat més del que hauria correspost, però
ha preferit pecar d’excés que no pas d’imprudència.

La Sra. MUNTÉ dona les gràcies al regidor per la compareixença, demanada pel seu
grup atès que trobava interessant que es compartissin les dades, encara que siguin
provisionals,  d’aquesta  campanya  d’estiu  anòmala,  i  recorda  que  a  la  primera
comissió que es va celebrar després del confinament, la comissió conjunta, aquest
mateix grup va presentar un prec sobre el lleure a la ciutat de Barcelona, que va
negociar  amb  el  Govern  i  que  va  ser  acceptat.  Afegeix  que,  per  al  seu  grup  —entén
que la resta de grups hi estan d’acord—, una ciutat cuidadora també ha de tenir cura
del dret al lleure, molt important per compensar desigualtats i generar benestar,
especialment en èpoques difícils com aquesta, i comenta que, a parer seu, calia oferir
una campanya que cobrís  tot  l’estiu  i  que fos  tan àmplia  com fos  possible  —com ha
dit  el  regidor—,  segura  i  totalment  flexible  per  poder-se  adaptar  a  les  diferents
circumstàncies.  En  definitiva,  que  permetés  a  infants  i  joves  gaudir  d’estones
lúdiques, preferiblement a l’aire lliure.
Posa de manifest que el  Grup Municipal  de JxCat demanava que s’oferissin activitats
per a infants de 0-3 anys a l’agost i els primers dies de setembre per als infants que ja
estaven escolaritzats, i pregunta si es va preguntar a les famílies amb infants que
assisteixen a les escoles bressol municipals si tenien aquesta necessitat de portar-hi
els infants durant aquestes dates, i, en cas afirmatiu, quina resposta hi ha hagut.
Respecte als infants amb discapacitat, que han patit especialment el confinament,
recorda  que  es  va  explicar  que  se’ls  oferien  tres  activitats,  i  pregunta  si  hi  ha  hagut
algun canvi respecte a aquestes dades que es van anunciar a l’inici.
A  continuació,  indica  que per  al  seu grup també era  important  que l’organització  de
casals i altres activitats de lleure comptessin amb entitats culturals i esportives dels
barris i amb els equipaments esportius i cívics més propers, que formen una xarxa
molt  potent  a  la  ciutat,  i  pregunta  quines  col·laboracions  específiques  s’han  dut  a
terme aquest estiu.
Pel que fa a les beques, subratlla que era molt important garantir que hi hagués
recursos suficients perquè tots els infants i joves hi poguessin accedir sense exclusió
econòmica, i pregunta quins trams d’ajuts es van habilitar. D’altra banda, observa que
en  la  sol·licitud  dels  ajuts  es  demanava  la  renda  de  2018  —per  als  ajuts  sempre  es
demana la renda de l’any anterior—, però la situació de les famílies pot haver variat
molt  en  aquest  període.  Per  això,  voldria  saber  què  s’ha  fet  per  recollir  les  noves
necessitats que s’han generat com a fruit de la crisi de la COVID i que poden no estar
reflectides en la renda presentada.
En darrer lloc, agraeix la tasca feta per les entitats, independentment de la seva
tipologia, així com per tots els professionals i voluntaris que han fet possible un estiu
una mica millor del que inicialment podia semblar, i els felicita.
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El  Sr.  ZAÑARTU  agraeix  la  compareixença  i  subratlla  que  el  Grup  Municipal  d’ERC
tenia clar que durant aquest estiu, tot i ser un estiu difícil, calia garantir el dret a
l’educació, en aquest cas, a l’educació en el lleure, cosa que ha estat possible —entén
que tots els grups hi estan d’acord— gràcies a l’esforç de tothom. Afegeix que, un cop
més,  ha  quedat  demostrat  que  la  joventut  d’aquest  país,  davant  les  dificultats  i  les
incerteses,  se  sobreposa i  és  capaç d’assumir  responsabilitat  i  posar-se al  capdavant.
Concreta que un gran nombre de monitors han fet un esforç titànic durant aquest
estiu, i el continuaran fent durant tot el curs.
Exposa que el Departament de Joventut, que porta el seu partit, va elaborar fins a
cinc protocols aprovats pel PROCICAT per a la realització d’activitats de lleure (un de
genèric, un de colònies, un de campaments, un de casals i un de contingut
pedagògic), i entre Joventut i Salut Pública es van organitzar nombroses formacions
que van arribar a gairebé 19.000 monitors i monitores. Remarca que aquest estiu
l’educació  en  el  lleure,  els  casals,  les  colònies  i  els  campaments  han  estat  possibles
gràcies a la vocació soferta de tots aquests joves que han estat dia a dia gestionant els
casals i les activitats que s’han realitzat.
D’altra  banda,  indica  que  la  Generalitat  va  aportar  una  partida  extraordinària  de
vàrios  milions  d’euros,  va  quadruplicar  el  nombre  de  beques,  va  crear  línies  d’ajuts
directes  per  a  entitats  i  va  donar  suport  al  sector  del  lleure  amb 1,5  milions  d’euros
d’ajuts a la contractació, i informa que només 27 activitats de les 6.535 que s’han dut
a  terme  han  tingut  algun  cas  confirmat  d’infecció  del  virus.  Afegeix  que  hi  ha  hagut
133  comunicacions  d’incidents  o  sospites  de  COVID-19,  però  només  hi  ha  hagut  21
participants i 17 dirigents de més de 235.000 infants i 36.000 monitors i monitores
que han donat positiu.
Observa que, malgrat això, no tot ha estat perfecte, i això es veu sobretot en les
inscripcions.  D’altra  banda,  assenyala  que molts  agrupaments  escolta,  caus  i  entitats
de lleure no han pogut dur a terme les activitats que tenien previstes de colònies i
campaments  (en  alguns  casos  han  reorientat  les  activitats,  però  en  d’altres  no  ha
estat possible), i explica que la ronda de contactes feta amb les entitats abans que
comencessin les activitats va posar de manifest que el que els ha impedit dur a terme
les activitats han estat els problemes i les mancances tradicionals (manca de locals,
de recursos, de capacitat per donar resposta als requisits burocràtics, etc.).
Tot seguit, demana que el proper cop la gestió municipal sigui més uniforme, ja que
han estat els districtes els que han anat informant sobre totes aquestes qüestions,
sobretot  de  les  cessions  d’espais  i  locals  que  s’han  fet  a  entitats,  i  alguns  districtes
presentaven al Consell Plenari informes sobre els espais que es posaven a disposició
de les entitats,  però d’altres no,  i  avui  encara no es disposa d’una llista completa de
tots els equipaments i espais que s’ofereixen a les entitats del lleure.
En darrer lloc, recorda la dita «tot va bé si acaba bé» i observa que, en aquest cas, el
resultat  és  positiu  tot  i  les  dificultats.  Esperen  que  el  curs  escolar  tingui  tant  d’èxit
com totes les activitats que s’han fet durant l’estiu, que eren imprescindibles després
de la situació de dur i estricte confinament que van viure tants infants durant la
primavera.

La Sra.  BARCELÓ agraeix  les  dades facilitades pel  regidor,  així  com l’informe —entén
que serà molt útil per als grups tenir-lo—, que el seu grup voldria que fos tant des de
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la perspectiva quantitativa com des de la perspectiva qualitativa, i dona les gràcies
també a tots els professionals que tant han treballat per fer possible el
desenvolupament de les activitats. Recorda que, quan el Govern va presentar aquesta
mesura, el Grup Municipal de Cs va dir que era clau mantenir les activitats després del
confinament  per  garantir  la  igualtat  d’oportunitats:  no  tots  els  menors  de  la  ciutat
han passat el confinament de la mateixa manera, i era clau que tinguessin aquesta
alternativa d’activitats.
Tot  seguit,  comenta  que,  si  bé  s’esperava  que  es  produís  una  baixada  en  les
inscripcions,  val  la  pena  fer  reflexionar  sobre  si  es  podria  haver  fet  millor  —sempre
convé tenir capacitat crítica per veure com es pot millorar—, i recorda que el seu grup
ja va plantejar al Govern, quan va presentar aquesta mesura, el tema de la tarifació:
segons el criteri actual, una família que cobra 800 euros al mes pot pagar aquestes
activitats; a parer seu, ja abans de la pandèmia per a les famílies amb aquest sou i
més d’un fill  era difícil pagar-les, i la situació ha empitjorat amb la pandèmia i la crisi
econòmica. Per això, el Grup Municipal de Cs torna a demanar al Govern que revisi
aquests criteris econòmics.
A continuació, pregunta quantes famílies van demanar beca i no l’han obtingut, i  per
quins motius es van denegar aquestes beques, una dada molt rellevant atès l’objectiu
de no deixar cap menor sense accés a aquestes activitats per garantir la igualtat
d’oportunitats.
D’altra  banda,  posa  de  manifest  que,  si  bé  s’ha  actuat  amb  certa  rapidesa,  quan  hi
havia  una  sospita  d’un  positiu,  per  protocol  de  seguretat  es  parava  l’activitat,  i
pregunta  quin  ha  estat  el  temps  d’espera  de  les  proves,  si  l’Ajuntament  va  iniciar
algun procediment per retallar aquest temps, i si es va plantejar fer algun tipus
d’activitat  alternativa  telemàtica  perquè  els  dos  o  tres  dies  que  els  nens  no  podien
participar presencialment en l’activitat ho poguessin fer telemàticament.
Per acabar, pregunta quin balanç es fa aquest any de les activitats adreçades als
menors que necessiten atenció específica perquè tenen necessitats educatives
específiques,  un  col·lectiu  que  l’any  passat  va  tenir  problemes  per  fer  les  mateixes
hores que la resta atès que no hi havia monitors.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la presentació de les dades —n’han estat moltes— per part del
regidor; explicita que el Grup Municipal del PP, com tota la resta, comparteix la
preocupació per la cura dels infants i del seu lleure en un estiu que ha estat força
atípic, i demana que es faciliti l’informe detallat a tots els grups.
A continuació,  recorda que a la  comissió conjunta que es  va celebrar  a  l’abril,  el  seu
grup va  presentar  un prec  per  tal  d’ampliar  l’oferta  de les  activitats  extraescolars,  ja
fossin casals d’estiu o programes formatius, per als escolars de la ciutat de Barcelona,
així com per millorar totes les aules de lleure i les zones habilitades per fer esport.
Entenen  que  diversos  sectors  van  reclamar  l’ampliació  de  l’oferta  d’activitats,  que
aquestes estiguessin ben planificades i que hi hagués un augment de les beques o,
fins i tot, que les activitats fossin gratuïtes perquè tothom hi pogués accedir, atesa la
situació econòmica d’algunes famílies.
Posa de manifest que tots hem patit durant aquests mesos els problemes del
confinament, i els petits no en són cap excepció, sinó al contrari: encara ho poden
passar  pitjor  que els  adults  atès  que sovint  han d’estar  tancats  a  casa,  amb diverses
situacions familiars i personals. Per això el seu grup demanava, amb tot el
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convenciment,  aquest  increment  de  les  places,  de  l’oferta  d’activitats,  que  havia  de
ser una oferta enriquidora per als infants des de diversos àmbits i que, atesa la
situació de confinament que acabaven de passar, havia de cuidar especialment els
aspectes socioemocionals per reforçar les relacions humanes entre els infants i
l’acompanyament  educatiu  a  través  del  joc  o  de  l’experimentació  amb  activitats
d’esport i de lleure.
Comenta que el seu grup esperarà a tenir l’informe per conèixer dades que no s’han
exposat, com ara el nombre de places ofertes per a persones amb discapacitat o la
quantitat de sol·licituds denegades i els motius d’aquestes denegacions en un context
en què hi  ha hagut una davallada d’entre el  20% i  el  30% en les  inscripcions.  També
voldrien  que  es  facilités  la  llista  de  totes  les  instal·lacions,  quin  n’ha  estat  el  grau
d’accessibilitat,  i  els  protocols  de  seguretat  que  s’han  establert  per  garantir  la
seguretat en totes les activitats programades.
D’altra  banda,  comenta  que,  si  bé  són  conscients  que  la  campanya  es  va  endarrerir
molt i va anar a remolc de la situació sanitària i d’emergència que vivíem a tot el país,
entenen que es podria haver millorat o incrementat la comunicació de totes les
activitats, tallers i casals d’estiu que s’oferien, i, fins i tot, es podrien haver agilitzat els
processos  d’inscripció  i  la  tramitació  de  les  inscripcions.  Pensen  que,  si  s’hagués  fet
això,  potser  no  estaríem  parlant  d’una  disminució  d’entre  el  20%  i  el  30%  de  les
inscripcions, tot i que segurament de totes maneres hi hauria hagut un descens
perquè moltes persones encara tenen por per la situació de pandèmia.
Conclou  que  analitzaran  amb  més  profunditat  les  dades  quan  rebin  l’informe,  però
agraeixen la informació facilitada.

La Sra. PARERA agraeix el breu informe, que esperen complementar una mica més, i
manifesta  l’opinió  del  Grup Municipal  de  BxCanvi  que aquesta  campanya d’estiu  era
molt  important,  potser  molt  més  que  les  anteriors,  ja  que  veníem  d’una  situació  de
confinament de molts mesos en què els infants no havien pogut accedir a l’escola, de
manera que havien de recuperar ritmes, hàbits i entorns comunitaris amb altres
infants i joves, sobretot per a la seva recuperació emocional.
Tot  seguit,  assenyala  que  cal  saber  —esperen  que  aquesta  informació  consti  a
l’informe— quina demanda real hi ha hagut i quants infants s’han quedat sense beca i
sense  plaça.  En  aquest  sentit,  posa  de  manifest  que  l’any  passat  ja  hi  va  haver  un
problema perquè alguns nens es van quedar fora, fins i tot es van arribar a separar
germans,  cosa  que va  denunciar  la  síndica,  i  l’Ajuntament  va  endurir  els  criteris  i  els
requisits quant a renda, cosa que ja van denunciar que faria que moltes famílies no
poguessin accedir a aquestes beques.
A continuació, pregunta, davant la possibilitat que s’hagi de tancar alguna escola o, si
més no, alguna classe, i que, per tant, alguns nens tornin a estar confinats a casa, si hi
ha hagut alguna demanda per part dels pares per tal que els casals siguin en un
format mixt en els centres educatius, que no només sigui un lleure educatiu en els
casals, sinó també un complement o una consolidació pedagògica dels aprenentatges
i  les competències de l’escola, un complement que aquest estiu hauria anat molt bé,
ja que els nens han perdut tot un trimestre escolar.
D’altra banda, pregunta com ha funcionat el programa «Èxit estiu», l’únic que s’ha fet
amb aquest condicionant de format mixt per als alumnes de quart d’ESO.

 



CCM 9/20 DSocials 33/83

En darrer lloc, assenyala que les activitats als equipaments culturals i als museus
municipals només es van dur a terme al juliol i van ser de pagament, cosa que, a parer
seu, és un error: entén que això s’hauria de mantenir durant tot el curs escolar, ja que
els equipaments culturals són molt interessants i pedagògics. Demana al Govern que
valori  la  possibilitat  d’ampliar  aquesta  oferta  durant  tot  l’any  i  que  les  activitats  es
facin amb preu reduït o, si pot ser, gratuït, almenys per als infants. Entén que, de la
mateixa manera que els nens poden entrar gratis a un museu amb el Carnet Super3,
ho podrien fer amb un carnet de l’Ajuntament, per exemple.

El Sr. RIERA agraeix el to de totes les intervencions, així com la bona valoració general
de  com  s’ha  desenvolupat  tot  plegat,  i  anuncia  que  es  farà  arribar  l’informe  tancat
amb el detall de totes les dades, ja sigui en el marc de la Comissió o d’una reunió amb
els grups.
Tot seguit, afirma que amb les beques hi ha hagut molta flexibilitat i tothom qui
complia  els  requisits  l’ha obtingut.  Afegeix  que l’any passat  se’n van denegar  3.500 i
aquest any només se n’han denegat aproximadament 2.200, en tots els casos per no
complir requisits, ja que tothom qui compleix l’obté i, si cal, s’amplia el pressupost.
A  continuació,  indica  que  hi  ha  hagut  un  increment  en  el  nombre  d’equipaments
oberts;  esmenta  el  programa «Patis  oberts»,  que ha  funcionat  tot  l’estiu,  amb accés
gratuït, si bé altres programes eren de pagament, i assenyala que hi ha hagut
increment de places en tots els sectors, també als casals dirigits a joves amb
discapacitat.
Respecte  de  les  crítiques,  pren  nota  de  la  que  ha  fet  el  regidor  d’ERC  sobre  la
flexibilitat insuficient, i diu que sempre es pot ser més flexible i que tothom va
aprenent de l’experiència.
Per acabar, subratlla que 7 o 8 de cada 10 pares i mares han continuat confiant en
l’Ajuntament  malgrat  la  COVID,  la  por,  el  neguit,  etc.,  i  assegura  que  seguiran
treballant per continuar mantenint la confiança de les famílies.

La  Sra.  MUNTÉ  agraeix  les  respostes  del  regidor;  manifesta  l’opinió  que  les  dades
tancades facilitaran una valoració més completa de la campanya, i comenta que
també serà important saber quin és el grau de suport que les entitats del lleure han
trobat en l’Ajuntament aquest any en què les circumstàncies han estat tan difícils, i en
quina situació es troben exactament.
D’altra banda, subratlla que,  a més dels professionals i  els  voluntaris,  les entitats del
món del lleure mereixen una menció expressa, ja que també han patit un descens
malgrat la confiança de les famílies.

El Sr. ZAÑARTU recorda que continuarà havent-hi activitats del lleure durant tot l’any:
avui no acaba res, sinó que comença el nou curs. El Grup Municipal d’ERC espera que
tots els grups estiguin al costat de totes aquestes entitats i joves que estan treballant
tant.

La Sra. BARCELÓ insisteix que cal revisar la tarifa que han de pagar les famílies, que
estan patint les conseqüències de la pandèmia (per exemple, moltes han estat
objecte  d’un  ERTO),  per  evitar  que  cap  nen  es  quedi  fora  de  les  activitats  per  la
situació econòmica de la seva família.
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D’altra  banda,  demana que  l’informe que es  faciliti  als  grups  inclogui  la  valoració  de
com han pogut fer les activitats els menors amb necessitats educatives específiques.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/1133) Instem al Govern Municipal a que comparegui el responsable en
matèria  d’educació  per  a  informar  de  l’inici  de  curs  escolar  i,  en  especial,  de  les
mesures de seguretat i prevenció davant la Covid-19 en els diferents centres
educatius  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Així  com  quines  mesures  s’han  pres  des  de
l’Ajuntament de Barcelona per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes
de la ciutat per a accedir al correcte inici del curs.

La Sra. TRUÑÓ saluda tothom; diu als regidors i a les regidores que, si bé feia dies que
no es veien, han anat parlant sobre l’evolució de la situació, i posa en relleu que avui,
després de sis mesos sense anar a l’escola, és un bon dia per a moltíssims infants, per
a moltíssimes famílies i per al professorat, ja que han pogut obrir tots els centres de la
ciutat, tant de bressol com escoles, instituts i centres d’educació postobligatòria, atès
que la situació de la pandèmia, estable i amb certa tendència a la baixa, permet
iniciar  molt  bé  el  curs.  Assenyala,  però,  que  l’objectiu  de  l’Ajuntament  no  és  només
obrir les escoles, sinó també mantenir-les obertes amb la gran premissa de màxima
presencialitat i màxima prevenció, i, quan hi hagi quarantenes intermitents, assegurar
al màxim la continuïtat dels aprenentatges i evitar que creixin les bretxes educatives.
Dit  això,  exposa  les  mesures  que  ha  estat  treballant  l’Ajuntament,  en  el  marc  del
Consorci d’Educació i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
D’una  banda,  indica  que  han  reforçat  els  espais  de  treball  i  diàleg  amb la  comunitat
educativa de la ciutat sota el paraigua del Consell Educatiu, amb una taula de ciutat
on hi ha representació de professorat, famílies i alumnat que té com a objectiu anar
prenent el pols a la situació d’una manera molt més directa quinzenalment per tal de
tenir una mirada compartida en paral·lel als espais habituals, ordinaris i
extraordinaris, del Consell Educatiu. Entenen que la comunicació estreta amb tots els
agents  educatius  de  la  ciutat  és  una prioritat,  per  això,  el  Consorci  d’Educació  s’està
esforçant al màxim per compartir diàriament les nombrosíssimes actualitzacions
d’informació,  que  demanen  molta  precisió.  Així,  s’està  fent  el  màxim  esforç  en  la
comunicació diària amb les direccions dels centres, i també a l’IMEB s’han reforçat els
espais  de  coordinació  amb  les  direccions  per  tal  d’acompanyar  de  la  millor  manera
possible els centres, sobretot pel que fa a la demanda de disposar de referents molt
clars tant de salut com de resolució de qüestions d’espais,  neteja,  elements digitals i
recursos humans.
D’altra  banda,  posa  de  manifest  que  s’ha  creat  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i
Salut  entre  el  Consorci  Sanitari,  el  Consorci  d’Educació,  l’Agència  de  Salut  Pública  i
l’IMEB per arribar a tot l’alumnat i  tot el professorat, tant de centres públics com de
centres privats o concertats, amb totes les indicacions sobre prevenció actualitzades i
adaptades a la ciutat de Barcelona. Per exemple, la setmana passada es va aprovar
que quan hi hagi casos positius d’infants o professors en un centre educatiu s’activarà
una unitat mòbil perquè als centres es faci la detecció i els PCR al grup bombolla.
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Gràcies a aquesta oficina també es reforça el grup de referents; s’hi farà el seguiment
de la situació epidemiològica, un tema que preocupa molt els centres, i ja està en
marxa tot allò relacionat amb els materials de prevenció i els serveis de neteja amb la
idea que no només hi siguin durant el temps no lectiu, sinó també durant el temps
lectiu.
En tercer lloc, explica que, per contribuir a evitar aglomeracions en els accessos als
centres  educatius  —s’han  donat  indicacions  que  les  entrades  i  sortides  han  de  ser
esglaonades—, s’ha reforçat per a les properes setmanes un dispositiu amb 91 agents
de la Guàrdia Urbana i 80 auxiliars dels districtes per donar suport als centres en
aquest inici de curs perquè les entrades i sortides siguin àgils i es duguin a terme
d’acord amb les indicacions.
En  quart  lloc,  assenyala  que  s’ha  dotat  el  conjunt  de  centres  de  la  ciutat  de  514
professionals més, 373 dels quals són personal docent.
En cinquè lloc, respecte a l’acompanyament de l’alumnat en situació de vulnerabilitat
social,  informa que  avui  s’ha  comunicat  la  resolució  de  beques  menjador  del  primer
període  de  sol·licituds,  i  remarca  que  s’estan  posant  totes  les  facilitats  perquè  el
període obert per a necessitats sobrevingudes que es puguin donar al llarg del curs
estigui  a  disposició  per  a  noves  sol·licituds  de  beques,  si  escau.  D’altra  banda,
assenyala que, més enllà de les beques específiques de menjador, fa pocs dies
l’Ajuntament  va  presentar  el  fons  extraordinari  posat  en  marxa  per  part  de  Drets
Socials,  que es preveu que arribi  a  més d’11.000 infants,  de manera que hi  ha altres
ajuts més enllà dels específics de l’escola.
En sisè lloc, explica que ja està en marxa el banc de tauletes amb connectivitat que
s’ha  habilitat  en  el  marc  dels  recursos  del  fons  COVID.  Concreta  que  ja  hi  ha  2.200
tauletes  per  evitar  la  discontinuïtat  en  l’aprenentatge  i  en  la  connexió  amb  els
mestres i  els grups de referència en els casos d’alumnes en situació de vulnerabilitat
que hagin de fer quarantena.
En darrer  lloc,  posa  en  valor  el  treball  de  reforç  que  es  fa  per  a  l’acompanyament  a
l’alumnat  en  situació  de  més  vulnerabilitat  a  través  dels  perfils  socials  dels  centres
educatius, així com el treball que ha fet l’Ajuntament per consolidar aquestes figures,
especialment els educadors socials de l’IMSS en el marc del Pla de barris.

La Sra. BARCELÓ agraeix la informació facilitada per la comissionada, però li diu que,
amb tots els respectes, creu que la percepció que tenen de la pandèmia i de la realitat
educativa és molt diferent.
Explica que si el Grup Municipal de Cs ha demanat aquesta compareixença és perquè
si hi ha una cosa que ha caracteritzat el que ha passat a la comunitat educativa a
l’inici  de  curs  ha  estat  la  descoordinació  entre  totes  les  administracions  públiques.
Subratlla que s’ha actuat tard i malament, quan feia mesos que se sabia que, atès que
encara no hi hauria una vacuna contra el coronavirus, caldria començar el curs escolar
amb  mesures  de  prevenció  davant  el  virus.  No  obstant  això,  remarca  l’esforç  de  la
comunitat educativa, del professorat i dels alumnes, sense precedents a la ciutat.
A continuació, subratlla que, si bé la comissionada ha parlat com si tot hagués
funcionat sense problemes, el 5 de setembre el Govern central, que coincideix amb el
Govern municipal, va dir a través de la ministra d’Educació, la Sra. Celaá, que l’escola
era  l’entorn  més  segur,  però  poc  després  el  conseller  d’Educació  va  dir  que  no  es
podrien mantenir les ràtios.
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Respecte al possible argument que l’educació no és competència de l’Ajuntament, fa
èmfasi  en  el  fet  que  aquest  forma  part  del  Consorci  d’Educació  amb  un  40%,  i
assenyala que quan un govern municipal està en un consorci pot tenir una actitud
passiva i anar a remolc, fent el que demanen les altres administracions, o bé tenir una
actitud  activa.  Subratlla  que  hauria  volgut  que  la  part  del  Consorci  d’Educació  que
correspon al Govern municipal hagués estat molt més activa, ja que caldria haver
arribat  al  setembre  amb  diversos  protocols  d’actuació  independentment  de  la
situació en què ens trobéssim de pandèmia. Afegeix que hi ha 1.000 professors que
pertanyen a l’Ajuntament de Barcelona i que van als centres educatius de la ciutat.
A  continuació,  qualifica  de  paradoxal  que  s’anunciï  que  les  proves  es  faran  el  dia  20
quan el curs ja ha començat avui, i pregunta al Govern municipal què n’ha de dir.
D’altra  banda,  pregunta  quantes  de  les  8.000  persones  que  s’ha  anunciat  que  es
contractarien per als centres educatius aniran a les escoles bressol, que són
competència exclusivament municipal, i si hi haurà professional sanitari en aquestes
escoles, tal com va demanar el seu grup, que també vol saber quines alternatives hi
ha si hi ha un positiu; com es garantirà la conciliació de la vida laboral i familiar, de la
qual tant parla el Govern municipal, si hi ha positius a les escoles bressol; quines
mesures ha pensat el Consorci per disminuir la bretxa digital en el cas que es tornin a
suspendre les classes presencials, i si el Govern municipal ha pensat cap iniciativa per
ajudar les famílies que amb les mascaretes i els gels hidroalcohòlics tindran unes
despeses d’entre 100 i 300 euros per nen. Entén que, si bé en relació amb l’inici dels
centres educatius totes les administracions públiques han suspès, el Govern
municipal podria haver tingut més iniciatives.
Per acabar, pregunta al Govern si ha pensat alguna iniciativa per donar suport a les
famílies en què els pares tenen patologies que els fan més vulnerables davant la
COVID.

La Sra. SENDRA agraeix la compareixença i celebra retrobar-se amb tothom, així com
el  fet  que  avui  obrin  les  escoles,  obertura  que,  d’alguna  manera,  fa  recuperar  una
esperança de normalitat.
Posa de manifest que les escoles van ser el primer equipament que es va tancar a la
ciutat i al país i que, en un moment en què hi ha hagut professionals essencials
treballant i en què algunes persones ho han passat molt malament amb els seus
infants, potser no van saber trobar la manera de donar el servei i el dret a l’educació
que caldria haver donat. Observa, però, que el virus al qual s’ha hagut de fer front era
un  virus  desconegut  i  s’ha  hagut  d’anar  reaccionant  amb  prudència  per  garantir  la
seguretat dels infants. A parer seu, és precisament amb els infants amb qui més
prevenció  s’ha  hagut  de  fer,  i  empatitza  amb  la  comissionada  en  relació  amb  el  fet
que és un espai molt sensible en el qual cal aconseguir posar totes les mesures per
anar actuant i reaccionant en funció del que vagi sorgint.
A continuació, assenyala que encara hi ha comunitats autònomes que no han obert
les  escoles,  i  hi  ha  pors  i  incerteses  pel  que  pot  passar,  però  entén  que  s’han
implementat totes les mesures necessàries, els mitjans, els recursos i els protocols
perquè les  escoles  puguin obrir  amb seguretat.  Concreta que s’han fet  inversions en
l’àmbit  digital,  en  EPI  i  en  professorat,  i  s’ha  intentat  complementar  espais.  Espera
que tot plegat sigui un èxit, com ho va ser la prova de les activitats de lleure; que tot
es pugui anar gestionant bé, i que, si hi ha problemes, entre tots puguin reaccionar
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amb calma però amb molta  agilitat.  Subratlla  que el  virus  encara hi  és  i  que l’hivern
serà complicat, i  posa èmfasi en la necessitat d’intentar detectar quirúrgicament què
està passant i actuar amb rapidesa.
Tot seguit, diu que el que més la preocupa són les mancances del sistema que el virus
ha evidenciat: el virus ha demostrat que el sistema educatiu és democràtic però
desigual, i que no totes les escoles han pogut ni podran reaccionar amb igualtat
davant les conseqüències d’aquest virus, ni dintre de l’escola ni fora, i també ha posat
de  manifest  que  l’àmbit  educatiu  no  és  només  del  centre  escolar,  sinó  que  tota  la
societat  ha  de  reaccionar  i  la  seguretat  no  només  està  en  el  centre  —encara  que
potser avui l’escola és l’espai més segur—, sinó que la seguretat comença a l’escola i
acaba al barri i a la llar.
Pel que fa a l’educació fora de l’escola i a la necessitat de mobilitzar tota la ciutat per
reforçar  l’educació,  subratlla  que s’ha fet  un esforç  per  complementar  espais,  espais
públics, centres cívics, etc., però troba a faltar una implicació més gran de la cultura,
de tots els recursos educatius que té la ciutat: la ciència, l’empresa i els equipaments
municipals o de la ciutat són espais curriculars, que poden aportar contingut, i cal
mobilitzar tot això si es vol un futur en què es pugui albirar una altra manera d’educar
que no es limiti a l’educació en l’àmbit escolar.
D’altra  banda,  remarca  que  cal  destinar  molts  més  recursos  a  la  formació  del
professorat,  no  únicament  en  relació  amb  la  COVID,  cosa  que  ja  s’està  fent,  sinó  en
general,  sobre  totes  les  incerteses  que  puguin  sorgir  en  l’àmbit  digital,  en  l’àmbit
curricular, etc.,  i  aplaudeix l’actuació dels professors, que no han actuat només en el
seu àmbit pedagògic, sinó també com a líders socials, acompanyant famílies que
s’han trobat aïllades i sense cohesió per temes de llengua o de connectivitat digital.
Per  acabar,  expressa  l’opinió  que cal  millorar  en governança i  que tant  l’Ajuntament
de Barcelona com el Consorci haurien de tenir molta més implicació en el disseny de
totes  les  polítiques  que  s’estan  desenvolupant.  En  aquest  sentit,  anuncia  que  s’està
preparant un pacte per l’educació —ja n’han començat a parlar amb el  regidor,  amb
la comissionada i amb el conseller—, i manifesta el desig que la COVID esdevingui una
oportunitat per enfortir el sistema educatiu, un eix troncal que no només necessita
recursos, sinó també la centralitat en les polítiques d’aquest país.

La Sra. MUNTÉ dona les gràcies a la comissionada per la informació facilitada i posa
de manifest que l’inici del curs sempre és un moment de tensió, però enguany ho és
encara més, tant per als professionals que estan en primera línia (mestres, professors
i  professionals d’administració i serveis) com per als infants i les famílies. En nom del
Grup Municipal de JxCat dedica unes paraules de suport i d’ànim a tots els actors del
món educatiu, també als gestors educatius que han hagut de treballar de valent per
garantir  les  condicions  que han permès l’obertura de tots  els  centres  a  la  ciutat,  i  fa
referència a les grans oblidades, les llars d’infants privades, la majoria de les quals van
començar el curs ja fa dies atenent els infants de 0-3 anys, algunes amb moltes
dificultats.  D’altra  banda,  expressa  l’acord  del  seu  grup  que  el  retorn  a  les  escoles
amb les  condicions  de  seguretat  màximes  era  totalment  indispensable  —encara  que
el  risc  zero,  evidentment,  no  existeix—  per  assegurar  la  continuïtat  dels
aprenentatges, als quals ha fet referència la comissionada, així com la recuperació de
la socialització de nens i nenes, una socialització que han tingut a les places i als
carrers, també durant l’estiu si han participat en activitats de lleure.
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A continuació, assenyala que 62 centres han hagut de demanar ajut per al control
dels accessos a l’entrada i  a  la  sortida,  malgrat l’esglaonament i  tota la cura que s’hi
ha posat,  i  pregunta quina és  la  previsió  de l’Ajuntament pel  que fa  a  la  participació
dels agents cívics. Afegeix que en moltes escoles la Guàrdia Urbana ha fet una feina
excel·lent aquest matí, però en alguns centres hi ha hagut aglomeracions, per
exemple a Sant Andreu, i fins i tot hi ha hagut una protesta de mares i pares, al CEIP
Sant Martí, que consideraven que no es complien les mesures de seguretat òptimes.
Pregunta què es farà per reforçar aquesta qüestió.
A continuació, indica que el Grup Municipal de JxCat valora positivament l’esforç que
s’ha fet per oferir espais per ampliar l’acció educativa de les escoles, però el preocupa
la manca d’espais tancats. Explica que, si bé és important treballar a l’exterior mentre
es pugui, pot ploure o baixar la temperatura, i per exemple a Gràcia hi ha centres
educatius públics i concertats en edificis força petits que tindran més dificultats
d’espai  i  només se’ls  ofereix  un equipament,  els  Lluïsos  de Gràcia.  Pregunta per  què
no se n’han ofert més per contribuir a una major amplitud d’espais.
Respecte a les escoles bressol, competència municipal, demana a la comissionada que
expliqui com es concreta el reforç de suport educatiu que s’ha anunciat, ja que, si bé
és molt encertat garantir els grups bombolla, els grups petits sense barrejar infants, si
el total de suport són tres hores més per escola i es treballa amb grups bombolla,
entenen  que  aquestes  hores  s’han  de  dividir  entre  el  personal  i,  per  tant,  potser  el
període de temps on es produeix aquest reforç és molt més petit.
En  darrer  lloc,  demana  a  l’alcaldessa  —sap  que  no  és  una  qüestió  de  competència
municipal,  però  entén  que  s’ha  d’aprofitar  que  el  Govern  municipal  i  el  Govern  de
l’Estat tenen exactament el mateix color polític— que treballi  internament, a més de
demanar al Govern de l’Estat que ho solucioni, per resoldre la situació dels pares i les
mares  que  tinguin  fills  o  filles  que  s’hagin  de  sotmetre  a  una  quarantena.  Insisteix
que,  si  bé  és  el  Govern  de  l’Estat  qui  pot  facilitar  la  baixa,  els  permisos,  etc.,
l’alcaldessa també s’hi hauria d’implicar més.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la informació facilitada per la comissionada, però lamenta que,
un cop més, el Govern municipal arribi tard, ja que avui comença un curs escolar
especial, caracteritzat per la pandèmia del coronavirus, però, sobretot, per la
improvisació  del  conseller  d’Educació,  que  ha  provocat  temor  en  la  comunitat
educativa: la improvisació en la gestió del seu departament durant la pandèmia i els
seus  continus  canvis  de  criteri  han  incrementat  la  sensació  d’inseguretat  i  les
incerteses de tot el col·lectiu.
Afegeix que també ha fallat la Generalitat de Catalunya en la coordinació de les
conselleries de Salut i d’Educació, i subratlla que, davant d’aquesta situació, el Govern
municipal no es pot amagar argumentant una manca de competències, ja que té un
instrument que és el Consorci d’Educació de Barcelona.
Remarca  que  l’inici  d’aquest  curs  escolar  es  caracteritza  per  aquesta  manca  de
lideratge per part del Govern municipal de Barcelona, i posa de manifest que més del
87% de les famílies no confien en les mesures de prevenció dels contagis a les escoles
i a les universitats, com reflecteixen tant els sindicats de professors com les AMPA, les
queixes dels estudiants i les diferents comunicacions dels centres educatius, que
informen que no podran iniciar el curs escolar amb totes les mesures de seguretat
implementades.

 



CCM 9/20 DSocials 39/83

Insisteix  que  s’està  actuant  tard  davant  la  situació,  malgrat  que  ja  se  sabia  quan
començaria el curs, i això ha provocat un desconcert generalitzat: els centres
educatius, els professors, els pares i els alumnes han anat rebent informacions
contradictòries que canviaven contínuament i en molts moments no sabien què fer, i
el  Govern  municipal  ha  arribat  tard  pel  que  fa  a  la  facilitació  d’informació  i  als
protocols, en una situació en què Catalunya és la comunitat autònoma amb les
classes més massificades a ESO i a batxillerat (28,2 alumnes de mitjana, segons el
sistema estatal d’indicadors del Ministeri d’Educació, i 1.200 mòduls prefabricats com
a escoles, amb el problema dels barracons).
A continuació, demana a la comissionada que faciliti, en la mesura que sigui possible,
dades més detallades sobre aquest inici de curs en què hi ha hagut tant de desconcert
i de descontentament. Concreta que el Grup Municipal del PP voldria saber, entre
altres coses, quines han estat definitivament les ràtios dels alumnes que es proposen
tant a primària com a secundària; quants professors s’han contractat en total i quants
centres  públics  i  concertats  s’han  beneficiat  d’aquestes  contractacions;  si  tots  els
centres  disposen  de  material  higiènic  per  garantir  l’accés  segur  i  la  prevenció  dels
alumnes  i  dels  professors;  quines  mesures  s’han  pres  per  millorar  els  accessos  i  la
mobilitat als centres; com s’habilitaran els nous espais que es posen a disposició dels
centres  educatius;  a  quins  centres  s’han  ofert  els  233  espais  municipals  que
l’Ajuntament ha posat a disposició dels centres educatius, i quins acolliran; si hi haurà
oferta educativa extraescolar i, en cas afirmatiu, quina serà i amb quines garanties es
comptarà,  i  com  es  garantirà  el  dret  a  l’educació  en  el  cas  que  s’hagi  de  fer
quarantena,  més  enllà  de  les  2.200 tauletes  a  les  quals  s’ha  referit  la  comissionada i
que el seu grup considera del tot insuficients per donar resposta a la situació.
Subratlla que tot això es pot treballar dintre del marc del Consorci d’Educació per no
escórrer  el  problema  i  dir  que  l’Ajuntament  no  hi  té  competències,  així  com  amb
relació a l’oficina de coordinació de la Generalitat.

La Sra. PARERA indica que ella és una de les moltes mares que aquest matí ha anat a
deixar  la  seva filla  a  l’escola,  on tots  els  nens han tornat molt  il·lusionats després de
sis mesos sense anar-hi, però hi ha trobat moltes incerteses per part dels pares, dels
alumnes i, el que és pitjor, dels centres.
Comenta que, a parer seu, tant l’oposició com el Govern han de ser molt crítics amb
el  que  ha  passat  amb  l’educació:  ni  el  Departament  d’Educació  ni  el  Consorci  han
mantingut un diàleg fluid amb els centres, sinó que aquest diàleg ha estat
pràcticament  inexistent  i  se’ls  ha  deixat  absolutament  abandonats  (el  missatge  que
se’ls  transmetia  era  que  s’espavilessin  a  habilitar  els  espais,  a  elaborar  un  pla  de
prevenció, a actuar en cas de tenir un positiu i en general), de manera que
l’Administració  pública  s’ha  espolsat  responsabilitats  de  sobre  i  les  ha  traslladat  als
mateixos centres, que no estan preparats per fer front a la situació que estem vivint.
Afegeix que, a més, hi ha hagut una clara discriminació entre centres privats,
concertats i públics, una discriminació inadmissible quan es parla de la salut dels
nostres fills i de la seva educació.
Subratlla que s’ha anunciat una oficina de coordinació, entre moltes altres coses, però
la realitat és que hi ha molts titulars i poca acció real, i comenta que, si bé en gran
part  també  és  culpa  de  la  Generalitat,  l’Ajuntament  s’ha  d’imposar  com  a  part  del
Consorci i exercir el lideratge que no està exercint la Generalitat, tal com exigeix el
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Grup Municipal de BxCanvi. Afegeix que és una barbaritat haver eludit la
responsabilitat de les ràtios, en què no hi ha un criteri unificat.
A continuació, indica que, com ha comentat la Sra. Munté, molts centres han
demanat suport per a les entrades i sortides dels centres, i explica el cas, que coneix
de  primera  mà,  d’una  escola  amb  educació  especial  al  districte  de  Sarrià  -  Sant
Gervasi que ha trucat set cops per demanar que si us plau els anessin a fer una
pintada a la porta de l’escola, al carrer, per marcar les distàncies, ja que hi ha alumnes
que no tenen capacitat per entendre-les i necessiten un tractament especial i un
suport addicional, i no n’han obtingut cap resposta, sinó que simplement se’ls ha anat
enviant d’un lloc a un altre. Espera que el motiu no sigui que és un centre concertat, i
que tampoc sigui per mala gestió o deixadesa. Entén que pintar les indicacions
necessàries davant dels centres és una cosa molt fàcil de fer i s’hauria de fer a tots els
centres que ho demanessin, o bé tenir iniciativa pròpia i fer-ho a tots els centres.
D’altra banda, demana més informació sobre algunes qüestions. Per exemple, voldria
saber  quin  suport  oferirà  l’Ajuntament  si  els  professors  es  posen  malalts,  si  hi  ha
algun pla de relleu previst; què es farà per ajudar en casos que s’hagi d’anar alternant
l’educació presencial amb la telemàtica, i si se saben els motius pels quals hi ha hagut
un descens en les matriculacions a les escoles.
Per acabar,  posa de manifest  que,  segons dades de la Generalitat,  a  Barcelona s’han
incorporat 500 nous professionals per atendre les necessitats de les escoles
generades  per  la  COVID,  i  pregunta  quants  professors  s’incorporen  per  centre  i  en
quins centres, i si aquests són tots públics o també n’hi ha de concertats.

La Sra. TRUÑÓ informa que el Govern donarà resposta per escrit a les qüestions
plantejades —ha de decidir si en fa un informe sencer—, i assegura que comparteixen
la preocupació i són conscients que aquest és un curs absolutament exigent, diferent i
summament complicat en què nombrosos elements aniran canviant, motiu pel qual
s’han de dotar de les estructures de coordinació pel que fa a salut, així com pel que fa
a espais, i reforçar les comunicacions amb els equips dels centres per tal de poder fer
el millor acompanyament possible en aquests moments tan difícils.

La Sra. BARCELÓ posa èmfasi en la necessitat de passar de preocupar-se a ocupar-se,
així com de posar fi a la manca de previsió i de gestió, i recomana al Govern municipal
—al  Grup  Municipal  de  Cs  li  agrada  ser  propositiu—  que  apliqui  la  mateixa  mesura
que han aplicat  els  seus  companys  que governen a  l’Ajuntament  de Madrid:  facilitar
un  cuidador  a  domicili  per  als  nens  d’educació  infantil  que  hagin  de  fer  quarantena.
Subratlla que l’Ajuntament de Barcelona pot aplicar mesures i insisteix que cal deixar
de preocupar-se per començar a ocupar-se.

ES DONA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

4. – (20200239)  APROVAR  l’expedient  20200239  de  reconeixement  de  crèdit  per  un
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import  de  162.300,00  euros  atesa  la  necessitat  de  regularitzar  l’atorgament  de  la
subvenció  a  favor  de  l’Associació  Observatori  Drets  Humans  (DESC)  amb  CIF
G61829198,  despeses  atorgades  a  l’any  2019  i  no  reconegudes  en  l’exercici  que  li
corresponien.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONÈIXER  L’OBLIGACIÓ  de  la  despesa  per
un import de 162.300,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest
mateix  document,  a  favor  de  l’Associació  Observatori  Drets  Humans  (DESC)  amb CIF
G61829198.

El Sr. FERNÁNDEZ explicita que la proposta d’acord fa referència a un reconeixement
de  crèdit  d’un  conveni  bianual  amb  l’Associació  Observatori  Drets  Humans,  i
especifica  que  aquest  conveni,  «Dret  a  l’habitatge  i  a  l’energia,  empoderament
col·lectiu i assessorament jurídic social», se signa des del 2014 fins a aquest any,
comença  l’1  de  setembre  de  cada  any  i  acaba  el  31  d’agost  de  l’any  següent,  i  es
preveu continuar-lo els pròxims anys.
Explica que, per una errada tècnica, va quedar sense abonar, tot i la seva plena
justificació, la part corresponent al 2019 (162.300 euros) del conveni 2018-2020, una
errada  produïda  arran  de  la  integració  d’un  servei  dins  de  l’Institut  Municipal  de
Serveis Socials: amb la transició, l’expedient no va ser cobert ni pel servei anterior de
la Gerència ni per l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Per acabar, indica que, després del coneixement i  l’aprovació que ja s’ha produït per
part d’Intervenció General, és preceptiva l’aprovació per part del Plenari Municipal.

La Sra. PÉREZ recull els vots favorables dels grups municipals de BC i el PSC.

La  Sra.  BARÓ  expressa  la  reserva  de  vot  del  Grup  Municipal  d’ERC,  que  estudiarà
l’expedient.

La Sra. MUNTÉ agraeix les explicacions del gerent i expressa el vot favorable del Grup
Municipal  de  JxCat,  conscient  que,  evidentment,  l’entitat  no  pot  fer  la  feina
encomanada sense els recursos que es van acordar, però observa que aquesta errada
tècnica implica haver de fer ara un pagament no previst en aquest exercici, en un
moment especialment difícil. Per això, aquest grup demana la màxima cura en la
gestió dels recursos municipals i en la manera d’esmenar els errors.

La Sra. BARCELÓ expressa l’abstenció del Grup Municipal de Cs, que no s’oposa al que
marca la llei, en aquest cas, un reconeixement de crèdit, però entén que caldria fer
més  concursos  públics.  Observa  que,  en  aquest  cas,  estan  parlant  d’una  subvenció
directa, nominativa i sense concurs, i que la manera d’actuar del Govern municipal, a
qui no li agrada gaire fer concursos, malgrat ser legal, és poc ètica.

El Sr. RAMÍREZ expressa la reserva de vot del Grup Municipal del PP, que vol estudiar
més  l’expedient,  perquè  entén  que  es  tracta  d’un  reconeixement  extrajudicial  d’un
crèdit a favor de l’Observatori  DESC, un expedient ben tramitat respecte del qual cal
regularitzar les errades en les despeses que no estan aplicades, però coincideix amb
la  companya  del  Grup  Municipal  de  Cs  que  es  tracta  d’una  subvenció  directa  molt
elevada.
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La Sra. PARERA expressa la reserva de vot del Grup Municipal de BxCanvi.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya i  Junts per Catalunya,  l’abstenció de Ciutadans i  la  reserva
d’Esquerra Republicana, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

5. – (10SD/20) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
de la  Formació Professional  de Barcelona i,  SOTMETRE’L  a  informació pública per  un
termini de 30 dies, d’acord amb l’art. 112 del Reglament Orgànic Municipal”.

La Sra. SENDRA expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que ha fet arribar
les esmenes per escrit i entén que han estat ateses.

La Sra. MUNTÉ expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat, les aportacions
del qual s’han anat tractant des que es va començar a treballar el text.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que agraeix la
incorporació de les seves esmenes.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que agraeix que
s’hagin  acceptat  algunes  de  les  seves  esmenes  i  farà  més  aportacions  i  més
al·legacions en el procés d’informació pública.

La Sra. PARERA expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA

Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/1147) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a adoptar un seguit de mesures que permetin assegurar la sostenibilitat de
la xarxa de sales de proximitat de la ciutat, davant la greu amenaça que suposen per a
la seva continuïtat els efectes de la pandèmia que estem patint: 1. Garantir el
pagament íntegre i amb la màxima celeritat de les subvencions municipals concedides
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enguany a les sales de proximitat, i atorgar-les un ajut extraordinari que les permeti
fer front al dèficit ocasionat per la gran disminució dels ingressos propis durant el
present exercici a causa de la COVID-19; 2. Crear una taula de treball entre
l’Ajuntament  i  els  representants  del  sector  amb  l’objectiu  de  revisar,  amb  caràcter
d’urgència,  la  fórmula  per  a  la  distribució  dels  ajuts  a  les  sales  de  proximitat,  amb
l’objectiu  d’adaptar-la  a  les  noves  exigències  en  l’àmbit  de  l’educació,  la  cohesió
social, l’impuls a la nova creació, la formació de nous públics... que aquestes sales han
de  desenvolupar  des  d’una  mirada  de  major  redistribució  i  equitat  cultural  per  al
conjunt  de  la  ciutat;  3.  Negociar  un  nou  sistema  d’ajuts  basat  en  convenis  triennals,
que  proporcioni  a  les  sales  l’estabilitat  necessària  a  l’hora  de  planificar  la  seva
programació; 4. Identificar i posar a disposició de les sales de proximitat els espais i
els recursos tècnics que permetin, de cara a una nova situació d’emergència, reubicar
la programació de les sales en equipaments/espais públics o de les entitats
participades per l’Ajuntament que reuneixin les condicions d’aforament adequades a
les exigències sanitàries requerides per la COVID-19; 5. Proporcionar a les sales de
proximitat els canals de comunicació i els canals de difusió adients per a poder oferir
les seves produccions en streaming; 6. Garantir la continuïtat de les sales existents a
la  ciutat,  protegint-les  davant  els  constants  embats  d’un  mercat  immobiliari
especulatiu que, en els darrers temps, ha fet desaparèixer sales com el Club Capitol,
La  Vilella  o  la  Muntaner,  entre  d’altres;  7.  Estimular  l’apertura  de  noves  sales  i
equipaments de proximitat arreu de la ciutat, fent-ho en col·laboració amb el teixit
sociocultural  existent  i,  en  especial,  en  aquells  barris  on  la  manca  d’equipaments  és
més notòria. En aquests moments en què la crisi de la COVID-19 ha provocat el
tancament de molts baixos dedicats a comerços o serveis, la cultura ha de prendre el
relleu  amb  la  creació  d’un  programa  municipal  d’adquisició  de  locals  per  a  cedir-los
com a equipaments culturals de proximitat; 8. Convertir els equipaments i les sales de
proximitat  en  l’epicentre  d’un  nou  i  potent  programa  que  reforci  el  caràcter
democràtic i educatiu de la ciutat, en què cada projecte, cada espai i cada institució
són  propostes  de  valor  i  formen  part  d’un  CV  de  ciutat  al  servei  de  l’educació;  9.
Convertir les propostes que el món cultural va presentar en el marc del Pacte per
Barcelona, formalitzat el passat mes de juliol, en un pla d’acció, començant pel suport
a  les  sales  de  proximitat  i  l’impuls  del  Pacte  pel  teatre,  segurament  un  dels  sectors
que més ha patit les conseqüències de la crisi.

La Sra. SENDRA observa que les iniciatives presentades en aquesta sessió demostren
la preocupació de tots els grups per la cultura, i especifica que el Grup Municipal
d’ERC,  a  més  d’aquesta  proposició,  demana  el  seguiment  d’un  prec  que  va  fer  al
novembre sobre la creació de la Taula de Cultura, i ha presentat una pregunta per
escrit per demanar que en el termini màxim d’un mes s’informi sobre la diagnosi de la
cultura i sobre l’avaluació de les mesures que s’han pres en aquesta època de COVID.
Dit això, explicita que aquesta proposició se centra en les sales de proximitat, que
segurament són la primera musculatura que té la ciutat i que han patit especialment
la  crisi  de la  COVID,  i  posa en relleu l’esforç  que ha fet  l’ICUB tant  amb el  Grec  com
amb Sant Jordi i amb la Setmana del Llibre en Català per intentar recuperar el màxim
de  l’activitat.  Assenyala,  però,  que  malgrat  els  esforços  la  cultura  està  patint  molt,  i
les  darreres  dades  de  la  Generalitat  sobre  el  nombre  de  sales  tancades,  d’empreses
amb ERTO i d’espais que ni tan sols han obert aquest setembre són preocupants. Per
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això, aquesta proposició fa referència a les sales que són les que en primera instància
són més febles i les més properes al ciutadà.
Posa de manifest que aquestes sales són sales petites amb 150-200 butaques, i
moltes ni tan sols han pogut obrir perquè no podien complir la normativa del
PROCICAT, ja que obrir per a un públic de només 30, 40 o 50 persones fa que la
producció sigui inviable. Indica que, a més, hi ha hagut retard en el pagament de les
subvencions. Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal d’ERC demana que s’agilitzi
tot el suport a aquestes sales; que se’ls faci el pagament íntegre al més aviat possible;
que es posin a la seva disposició, si les mesures de seguretat continuen, espais
municipals  o  consorciats  amb  l’Ajuntament,  fins  i  tot  centres  nacionals,  perquè
puguin encabir la programació amb total normalitat; que es revisin els criteris de
subvencions, ja que la fórmula actual prioritza la producció i potser no té en compte
el vessant pedagògic, educatiu, social, de comunitat, de creació i de cohesió que
aquestes sales poden generar en el territori, la qual cosa fa que es vegin molt
perjudicades;  que  s’elabori  un  pla  d’actuació  per  protegir  aquestes  sales  de
proximitat, com demanava un prec que el seu grup va presentar, atès que moltes
estan en perill per temes immobiliaris, de sosteniment del lloguer o el mateix espai
d’actuació,  i  cal  donar-los  continuïtat  i  que  l’Ajuntament  estigui  al  seu  costat  per
garantir que no es veuen gentrificades pel que fa al tema immobiliari, sobretot en un
moment en què per a elles és especialment difícil mantenir els lloguers, i que
l’Ajuntament faci de les sales de proximitat un projecte pedagògic, educatiu i social i,
per tant, que estengui aquesta experiència a tots els barris de la ciutat. En aquest
sentit, observa que en alguns barris no hi ha cap sala de proximitat, i subratlla que
aquestes sales no només són sales d’espectacle, sinó que, en aquests moments, amb
la  COVID  i  amb  la  gran  necessitat  que  tenen  les  escoles  d’obrir  altres  espais  i
connectar-se  amb  altres  propostes  educatives,  són  sales  que  haurien  d’estar
totalment imbricades en aquest projecte educatiu. Per això, en aquest moment en
què  hi  ha  disponibilitat  de  locals  a  tota  la  ciutat,  l’Ajuntament  hauria  de  fer  un
projecte que garantís que tots els barris tenen unes condicions equitatives quant a
l’accés a la cultura i la connexió d’aquestes sales amb tot el teixit educatiu de la ciutat.
Conclou  que  els  centres  de  proximitat  haurien  de  ser  l’epicentre  d’un  nou  projecte
entre cultura i educació, al qual es podria donar una embranzida en aquest moment.

El Sr. MASCARELL explicita que la situació de la cultura és enormement complicada i
agraeix  l’esforç  que  ha  fet  el  Govern  municipal  perquè  les  programacions  pròpies
hagin funcionat —entén que, des d’aquest punt de vista, el balanç és positiu—, però
observa que, en termes generals, el vincle del Govern municipal i de les polítiques
municipals amb el món cultural de la ciutat no acaba de funcionar, com es pot
entendre si s’analitza la cultura de base.
A continuació, assenyala que el Grup Municipal de JxCat troba correcta la proposició
del Grup Municipal d’ERC, que, en termes generals, coincideix amb el que el seu grup
ha defensat en diferents ocasions i el que proposen les mateixes associacions de
cultura de base (assegurar la sostenibilitat de la xarxa de proximitat, garantir el
pagament íntegre i ràpid de les subvencions —hi ha subvencions que aquest any van
més  endarrerides  que  mai—,  atorgar  un  ajut  extraordinari  per  pal·liar  la  falta  de
públic  que  encara  ni  tan  sols  s’ha  aconseguit  traspassar  a  les  entitats,  establir  una
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taula  de  treball  permanent  i  adoptar  una  nova  fórmula  de  distribució  d’ajuts),  de
manera que, en termes generals, hi estan absolutament d’acord i hi donen suport.
Recorda que ja el 2019 alertaven sobre la situació de la cultura de proximitat i de
base, i demanaven un pacte estratègic que va coincidir amb les proposicions que
feien altres grups i que eren essencials, però han passat els mesos i encara no han
trobat la manera de posar en comú tot allò que demana la societat creativa de la
ciutat i tot allò que els mateixos grups poden aportar perquè la dinàmica cultural
canviï realment, i diu als membres del Govern que el seu grup no acaba d’entendre la
política cultural que estan fent, ja que defineixen com un dels seus grans objectius la
cultura de base i, en canvi, tot allò que proclamen després es queda en res. Subratlla
que fa cinc anys que reclamen la cultura de base, i la cultura de base no està amb ells
i no els reconeix. Per això, els proposen, de bona fe, que canviïn el plantejament i que
acceptin desplegar una iniciativa cultural cooperativa amb els agents de la cultura de
base  i  els  agents  municipals,  fins  i  tot  de  l’oposició,  cosa  que  la  cultura  de  la  ciutat
agrairà.

La Sra. BARCELÓ recorda que el Grup Municipal de Cs, que coincideix amb la Sra.
Sendra que la situació de les sales de proximitat és molt preocupant (per exemple,
s’han suspès 400 espectacles, la qual cosa implica la suspensió de 3.200 funcions),  al
juliol va presentar un prec per ajudar els teatres de la ciutat, i subratlla que en la
situació actual, que no se sap quan acabarà, cal donar una sortida a aquestes sales de
proximitat i al teatre: s’han de reinventar, cal buscar nous espais, i l’Ajuntament no es
pot quedar com un mer espectador sense fer res.
A continuació, remarca que és molt important saber quina situació hi havia quan va
començar  la  pandèmia,  que  era  una  situació  de  manca  d’ajuts  per  part  de  les
administracions públiques; indica que, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, fa cinc
anys que la ciutat no disposa del seu pla de cultura, que el seu grup ha demanat
constantment sense èxit, i subratlla que, quan no tens un projecte global i hi ha una
crisi com l’actual, passa el que està passant ara: molts sectors es queden fora i no els
arriben ni les subvencions ni els ajuts.
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició, i qualifica
d’inadmissible  que espais  com el  Teatre Principal,  el  Teatre Apolo,  la  Sala  Muntaner,
el Barcelona Teatre Musical, el Teatre Bruc, el Malic, el Riereta, el Novedades o
l’Alexandra  hagin  desaparegut.  Subratlla  que  cap  més  teatre  ni  cap  més  sala  de
proximitat de Barcelona ha de passar a la història, sinó que han de formar part del
present i del futur de la cultura de la ciutat, i fa èmfasi en una cosa que el seu grup
sempre diu:  la  cultura i  l’educació són els  veritables ascensors socials,  i  en qüestions
de cultura cal sumar i mai restar.
Per acabar, demana al Govern municipal un compromís ferm per ampliar les
subvencions i per garantir que arriben als destinataris, ja que per molt que s’anunciïn
en titulars, si no arriben, no serveixen de res, i posa de manifest que tant el Grup
Municipal de JxCat com el Grup Municipal de Cs presenten avui propostes de suport a
la cultura, un suport ara més necessari que mai.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que no
comparteix  alguns  dels  punts  de  la  proposició  —en  propostes  amb  tants  punts  és
difícil  estar  d’acord  en  tot—,  però  sí  que  en  comparteix  l’esperit,  i  explicita  que  les
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sales  d’exhibicions  estan  sent  unes  de  les  grans  damnificades  per  les  conseqüències
de la pandèmia.
Observa, però, que la situació de feblesa no és nova. D’una banda, esmenta el procés
de desaparició de les sales de cinema, que és notori i va començar molt abans de la
pandèmia,  com  també  el  debat  respecte  del  futur  d’aquestes  sales  i  l’aparició  i  la
competència de les diferents plataformes que ofereixen els seus continguts a la
televisió.  D’altra  banda,  esmenta  la  situació  de  debilitat  del  teatre,  els  musicals  i  els
espectacles en general: el seu grup entén que Barcelona no ha estat capaç de generar
l’oferta  necessària  per  competir  amb grans  ciutats  com Madrid  o  Londres,  i,  com ha
dit sempre, no hi ha un pla estructural per part de les administracions que doni
múscul al sector, una oportunitat per diversificar el turisme i fer créixer el turisme
cultural.  En  aquest  sentit,  esmenta  l’intent  fracassat  de  crear  un gran teatre  musical
en els actuals Cinemes Comèdia.
A  continuació,  comenta  que,  si  bé  aparentment  la  idea  d’aprofitar  els  locals  que
queden buits per crear equipaments culturals de barri és positiva, cal anar amb
compte  i  inserir-la  dins  d’un  pla  general  per  evitar  duplicitats  o  una  mala
territorialització  de l’oferta,  i  diu  al  grup proposant  que el  Grup Municipal  del  PP no
estaria d’acord que l’objectiu de reforçar el caràcter democràtic i educatiu de la ciutat
es traduís en intervencionisme i en dirigisme, ja que el que correspon a
l’Administració  pública  és  posar  les  bases  d’una  cultura  plural  i  dinàmica,  no  pas
dirigir-la. En aquest sentit, observa que, si bé la cultura sempre té un innegable
caràcter educatiu, la cultura és sobretot lleure, diversió i entreteniment.
En darrer lloc, subratlla que cal un pla cultural integral que incorpori el fenomen
cultural des de les diferents perspectives i abordi solucions als diferents problemes
que té la ciutat de Barcelona, ara agreujats per la crisi de la COVID-19, i expressa
l’optimisme  del  seu  grup,  que  no  té  cap  dubte  que  tornarà  la  normalitat,  que  els
ciutadans tornaran a les sales d’exhibició i  que hi haurà aquest pla cultural que el PP
fa tants anys que reclama per a la ciutat.

La Sra. PARERA expressa l’abstenció del Grup Municipal de BxCanvi, que entén que cal
emmarcar l’objectiu de la proposició, ajudar les sales de proximitat, en un conjunt, ja
que s’ha fet el Pacte per Barcelona, la Taula de Cultura i el Pacte per la cultura, que la
Comissió va aprovar al novembre, i el seu grup considera que tot això s’ha de tractar
des d’una visió global a l’hora de fer un disseny estratègic de totes les actuacions que
s’han  de  dur  a  terme  per  potenciar  el  conjunt  dels  àmbits  culturals  de  la  ciutat.  A
parer  seu,  anar  fent  accions  puntuals  quan  no  es  té  clar  el  conjunt  d’actuacions  pot
arribar a ser contraproduent.
Mostra  l’acord  total  del  seu  grup,  però,  que  cal  agilitzar  el  pagament  de  les
subvencions concedides, també en altres àmbits fora de la cultura (comerços,
empreses, etc.), una agilització que és més necessària que mai.
En relació amb els ajuts extraordinaris, observa que estan a punt de debatre entre
tots un pressupost per al 2021, de manera que han de vigilar el que van aprovant ara,
que pot condicionar el pressupost del 2021 sense tenir una imatge clara de com ha de
ser aquest pressupost. Subratlla que cal prudència en la presentació de propostes.
D’altra  banda,  manifesta  sorpresa  per  la  insistència  del  Grup  Municipal  d’ERC  en
demanar aquests ajuts extraordinaris, ja que aquest grup es va abstenir en la
modificació del pressupost del 2020 per aprovar uns ajuts extraordinaris vinculats a la
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COVID, i indica que el Grup Municipal de BxCanvi no està gens d’acord amb el punt 6
d’aquesta proposició, que parla de protegir les sales de la ciutat «davant els constants
embats  d’un  mercat  immobiliari  especulatiu  que,  en  els  darrers  temps,  ha  fet
desaparèixer sales com el Club Capitol, La Vilella o la Muntaner, entre d’altres». Nega
rotundament que el motiu pel qual Barcelona està perdent sales o equipaments sigui
un mercat immobiliari especulatiu, i subratlla que el motiu és una mala gestió
continuada  durant  molts  anys  en  l’àmbit  de  la  cultura  a  la  ciutat  que  ha  fet  que
Barcelona ja no sigui una capital cultural de referència.

El Sr. SUBIRATS expressa el vot favorable del Govern, que entén que ja està donant
resposta a algunes de les coses que demana la proposició, que inclou una àmplia
bateria de mesures. Especifica que, en molts casos, les 21 mesures extraordinàries
que  va  impulsar  l’Ajuntament  ja  incorporaven  d’alguna  manera  les  sales  de
proximitat, que són sales de petit format que formen part del teixit cultural de la
ciutat,  i  esmenta  algunes  d’aquestes  mesures:  les  relatives  als  espais  de  creació  o  a
les  cooperatives  culturals;  la  subvenció  extraordinària  que  es  va  fer  d’un  milió
d’euros;  el  fet  que  durant  el  Grec  i  posteriorment  amb  el  De  Grec  a  Grec  s’hagin
recuperat moltíssimes de les activitats —se’n recuperaran moltes més— que s’havien
de fer en aquestes sales; els avançaments de caixets; la subvenció de l’IBI; el suport a
la comunicació; la Sala Barcelona, específicament destinada a les sales de petit format
de música; la programació de música durant tot l’agost al pati del Castell de Montjuïc
per  a  sales  de  petit  format,  i  el  Bonus  Cultura,  que  són  2  milions  d’euros  dedicats  a
millorar el consum cultural, que és un 25%, per tant, vol dir 8 milions d’euros dedicats
a qualsevol tipus d’activitat cultural, també a les activitats de sales de petit format.
Insisteix que hi ha moltes mesures que ja estan donant resposta al que demana la
proposició.
Pel  que  fa  a  la  diligència  en  les  subvencions  —en  parlarà  amb  més  detall  en  la
proposició  del  Grup  Municipal  de  JxCat—,  subratlla  que  s’ha  fet  tot  el  possible  no
només per pagar a temps, sinó també per incloure despesa corrent que en molts
casos, per exemple el Consorci de Rehabilitació de Teatres, no incloïa, i pel que fa a
l’obertura de noves sales,  observa que això és  una mica més complicat.  Entén,  però,
que en molts barris hi ha sales, ateneus i centres cívics que es poden aprofitar, i que
en aquest moment l’esforç s’ha de concentrar en el reforç del que ja existeix.

La Sra. SENDRA agraeix els vots favorables, especialment el del Govern, que esperen
que  es  tradueixi  en  un  pla  d’acció,  i  adreça  unes  paraules  al  Grup  Municipal  de
BxCanvi, que s’hi ha abstingut. En primer lloc, explica que el Pacte per Barcelona s’ha
inclòs a la proposició com un punt més per demanar que tot allò que ja estava pactat
s’incorpori  a un pla d’acció.  En segon lloc,  observa que si  la proposició és extensa és
perquè no és una proposta genèrica, sinó que pretén que es desenvolupi un pla
d’acció  darrere  d’un  seguit  de  mesures  que  permetin  desenvolupar  el  projecte.  En
tercer  lloc,  manifesta  l’opinió  que,  si  bé  la  cultura  sempre  és  ideològica  (sempre  té
una idea darrere), aquí no estan dirigint ni intervenint, sinó simplement dient que
aquestes sales, el teatre i la cultura en general poden tenir un paper fonamental en
un desplegament pedagògic i educatiu de la ciutat. En quart lloc, puntualitza que no
és  que  el  Grup  Municipal  d’ERC  no  votés  els  pressupostos,  sinó  que  demanava  més
pressupostos i que la ciutat es pogués endeutar, perquè té reptes força importants
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per poder-se arriscar, perquè té confiança en el seu futur i perquè ha de poder
disposar de tots els romanents que no ha esgotat els darrers anys.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra  Republicana,  Junts  per  Catalunya,  Ciutadans  i  Partit  Popular  i  l’abstenció
de Barcelona pel Canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/1140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: - Crear una Taula
d’Anàlisi i Decisió Permanent amb la participació del govern de la ciutat, cadascun del
sectors  culturals  de  la  ciutat  i  dels  propis  grups  de  l’oposició,  per  tal  de  prendre
decisions el més efectives, ràpides i consensuades possible. - Definir, en el context del
pressupost  municipal  i  dels  fons  europeus  que  han  d’arribar  a  l’Estat,  un  Pressupost
Extraordinari  de  Cultura  que  serveixi  per  posar  les  bases  d’una  reculturalització
integral de la ciutat i del conjunt del teixit urbà. - Posar en marxa amb celeritat la
taula estratègica que vàrem aprovar el novembre 2019, i tot recollint les propostes
del Pacte X Cultura, definir el “Pacte per la Cultura de la ciutat” de caràcter estratègic
(votat i aprovat el novembre 2019) amb un horitzó a llarg termini que permeti situar
Barcelona entre les ciutats líders al rànquing de ciutats culturals i creatives europees. -
 Posar a disposició del sector una diagnosi profunda de l’impacte de la pandèmia en el
món cultural públic, associatiu, empresarial i autònoms. - Posar a disposició del sector
un balanç real de les mesures pactades abans i durant el Covid19, singularment les 21
mesures extraordinàries i la inversió d’emergència.

El Sr. MASCARELL assenyala que aquesta proposició dona continuïtat al que ja han dit
en nombrosos debats, concretament, a la proposta que va fer el seu grup a finals de
l’any  passat  amb  l’objectiu  que  s’establís  un  pacte  per  la  cultura  entre  tots,  que
després va derivar en una hipòtesi de projecte estratègic que no ha avançat
suficientment, i la pandèmia ha aguditzat els problemes.
Especifica que la proposició vol que el Govern municipal assumeixi la dificultat
extrema que pateix la vida cultural de la ciutat i actuï en conseqüència, amb la
col·laboració de la resta de grups, plenament compromesos amb la qüestió, i
subratlla que la situació actual de la cultura és francament dramàtica, amb moltes
persones que ho estan passant malament i moltes empreses que s’estan quedant pel
camí, de manera que cal actuar immediatament.
A continuació, posa de manifest que Barcelona està perdent posicions, no només ara,
sinó també abans que la pandèmia comencés a fer estralls, en el rànquing de ciutats
creatives  i  culturals  europees  de  la  Comissió  Europea:  malauradament,  en  l’informe
de 2019 Barcelona ja no es troba entre les millors, i  l’informe conclou que entre 190
ciutats de 30 països, la ciutat cultural i creativa ideal és una barreja entre París, pel
seu capital humà i la seva internacionalitat; Florència, pel seu atractiu i per la
participació; Weimar, per les seves instal·lacions; Eindhoven, per la innovació;
Budapest, pels nous treballs creatius; Glasgow, per la tolerància i la confiança, i Århus
(Dinamarca), pel seu bon govern.
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Pregunta què ha passat a Barcelona perquè els últims quatre o cinc anys hagi perdut
posicions  d’una  manera  descarada,  i  subratlla  que  no  poden  seguir  ignorant  el  que
està succeint de fons. Per això, el seu grup proposa que, des del punt de vista de la
voluntat de continuar sent un referent en l’àmbit cultural, canviïn la manera d’actuar.
En aquest sentit, recorda que el Pacte per la cultura de Barcelona que es va aprovar al
novembre  de  2019  s’hauria  d’haver  presentat  al  febrer,  i  assenyala  que,  si  bé  des
d’aleshores  s’han  encarregat  un  parell  d’informes,  la  política  d’informes  en  aquest
moment ja no és suficient, sinó que l’emergència cultural exigeix pensar bé, actuar a
bon ritme i col·laborar molt entre tots.
Especifica que el Grup Municipal de JxCat, conscient de les conseqüències de la
pandèmia  i  de  la  situació  de  fons,  proposa  la  creació  d’una  taula  d’anàlisi  i  decisió
permanent amb la participació del Govern municipal, els sectors culturals i els grups
de  l’oposició  per  prendre  decisions  tan  efectives,  ràpides  i  consensuades  com  sigui
possible, així com que, en el context del pressupost municipal i dels fons europeus
que han d’arribar  de l’Estat,  s’assigni  un pressupost  extraordinari  de  cultura  per  a  la
ciutat de Barcelona que serveixi per posar les bases d’una reculturalització integral de
la ciutat i del conjunt del teixit urbà. Afegeix que la tria del nom «pressupost
extraordinari» no és casual, sinó que fa referència al que va succeir el 1907 quan els
homes i les dones que governaven la ciutat van decidir que aquesta havia de fer un
canvi cultural de fons, i van preparar un pla conegut com a Pressupost extraordinari
de cultura.
A continuació, posa de manifest que també demanen que es posi en marxa la taula
estratègica que es va aprovar el novembre de 2019, així com que es faci una diagnosi
profunda de l’impacte de la pandèmia i un balanç real de les mesures pactades abans
i durant la COVID-19, singularment les 21 mesures extraordinàries i la inversió
d’emergència.
Conclou que, en definitiva, el Grup Municipal de JxCat, amb la màxima voluntat de
cooperació,  vol  que el  2021 sigui  l’any  de la  represa  cultural  i  creativa,  per  a  la  qual
cosa cal que el Govern de la ciutat reaccioni: cal un canvi de política, una política molt
més inclusiva, molt més participativa i infinitament més activa. El seu grup està segur
que això és el que necessita la ciutat.

La Sra. SENDRA expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que entén que la
proposició del Grup Municipal de JxCat recull la mateixa preocupació que recollia un
prec  que  el  seu  grup  va  presentar  al  novembre  —avui  en  demanen  seguiment—
perquè  es  constituís  una  comissió  especial  encarregada  d’elaborar  les  bases  i
determinar les prioritats d’un pla estratègic de la cultura a Barcelona per als propers
anys en col·laboració amb el Consell de Cultura de la ciutat i amb el consens del
conjunt dels grups municipals i del sector.
Subratlla que, a parer del seu grup, és importantíssim que això es posi en marxa de
manera urgent: ja al novembre entenia que calia debatre sobre un reenfocament de
la  cultura  i  una  repriorització  de  les  polítiques  culturals  de  futur  —les  polítiques
culturals, igual que les educatives, requereixen consens, ja que són polítiques a llarg
termini  que  no  es  poden  anar  canviant  en  funció  de  qui  governi—,  i  ara  entén  que
aquest reenfocament, aquesta reorientació i aquesta repriorització per redefinir el
nou projecte de futur de Barcelona en les arts creatives és absolutament
imprescindible, ja que la crisi fa que sigui encara més urgent.
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Per  això,  demana  al  tinent  d’alcalde  que  acceleri  i  tanqui  l’estudi  —es  va  aturar  la
taula perquè es va decidir que es faria una diagnosi i en continuarien parlant a partir
d’aquí—  per  tal  de,  a  partir  de  les  dades  que  es  facilitin,  seure  i  redefinir
conjuntament, o ajudar a redefinir, les línies de futur a les quals Barcelona ha de
donar suport.
Respecte a la pèrdua de posicions de Barcelona en el rànquing de ciutats creatives i
culturals, comenta que Barcelona no s’ha d’emmirallar en projectes d’altres ciutats, ja
que té capacitat per fer un projecte propi que sorgeixi de la creativitat més
innovadora i més radical: Barcelona disposa de les bases internes, tant de centres de
creació com de centres de formació artística, com també de pensament i de reflexió,
per poder fer un projecte propi.
A continuació, demana que s’actuï al més aviat possible, perquè cal començar el 2021
amb esperança i no donant la sensació que la COVID provoca una crisi permanent de
sostenibilitat del sistema cultural, ja que el sistema cultural en aquest moment és una
potència gràcies als espais en xarxa, uns espais de comunicació que el poden
difondre, una idiosincràsia creativa que cal poder explotar i un projecte educatiu al
davant que hauria de ser la base per poder-lo desplegar.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que entén que
s’ha  evidenciat  que  no  s’estan  implementant  les  mesures  que  s’havien
d’implementar, tal com posen de manifest tots els actors culturals de la ciutat, i  que,
com  ha  dit  el  Sr.  Mascarell,  s’estan  perdent  oportunitats.  A  parer  del  seu  grup,  la
legislatura passada es va fer molt poc en relació amb la cultura i es va viure una mica
de renda del que ja hi havia, i, mentre que el sector cultural ho dona tot,
l’Administració no va ni a remolc del que li demana el món de la cultura.
Subratlla  que  cal  sortir  immediatament  d’aquesta  paràlisi  i  que  Barcelona  no  pot
continuar perdent oportunitats, sinó que ha de tenir iniciatives, i ajudar les iniciatives
creatives que hi hagi per part dels artistes de la ciutat.
A continuació, diu al Sr. Mascarell que tant de bo ell tingui més sort que ella, ja que el
Grup  Municipal  de  Cs  fa  cinc  anys  que  demana  un  projecte  cultural  que  no  s’ha
presentat  mai.  Remarca  que,  si  en  cinc  anys  ni  tan  sols  es  disposa  d’un  diagnòstic,
realment estan perdent el temps, i que el que haurien d’haver fet amb la situació de
pandèmia és revisar el diagnòstic.
Tot seguit, diu al Sr. Subirats que darrere de les pèrdues econòmiques i dels números
hi ha persones que pateixen, i que la incertesa que implica ser artista ha augmentat
encara més amb la pandèmia,  de  manera  que  el  Govern  municipal  ha  d’actuar  amb
rapidesa. Observa, però, que també ho ha de fer la Generalitat. En aquest sentit,
demana  al  Sr.  Mascarell  que  el  seu  grup  compleixi  els  seus  deures  —en  l’àmbit
cultural s’han fet retallades del 6%—, i insisteix que en qüestions de cultura cal sumar
i no restar.
Per acabar, posa de manifest que el Grup Municipal de Cs, en veure que el Govern
municipal no presenta un projecte cultural global, ha decidit anar presentant
propostes contínuament, i  demanarà dates d’inici i  de finalització i calendaris perquè
els projectes i les mesures que presentin siguin una realitat.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que té la sensació
que en aquest tipus d’iniciatives sempre parlen del mateix: la manca d’un pla cultural
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amb ambició, integral i amb la voluntat de futur del sector cultural a la ciutat, un
debat  que  s’arrossega  des  del  mandat  anterior,  perquè  ja  aleshores  es  van  veure  el
deteriorament i els límits del sector cultural a la ciutat, sempre puixant i actiu.
Assenyala que els dèficits i les febleses que arrossega el sector ara es manifesten amb
tota la seva cruesa, i el Govern municipal, més enllà de la subvenció i dels ajuts, és
incapaç d’oferir al sector un panorama de futur integral.
Indica que, més enllà de les mesures del Pacte per la cultura de ciutat del 2019 i de
les mesures extraordinàries adoptades per la situació de crisi, cal un gran pacte
cultural  integral  per  a  la  ciutat  que,  a  parer  del  seu  grup,  ha  d’incorporar  elements
importants com els que enumerarà tot seguit.
En primer lloc, cal que el Govern municipal sigui fort, tingui les idees clares i sàpiga
quin camí ha de seguir en matèria cultural, i no pot dubtar davant projectes i
inversions importants per a la ciutat, com ara l’Hermitage, sobre el qual encara no hi
ha una posició ben definida.
En segon lloc,  cal  un nou model  de finançament en l’àmbit  cultural  en el  marc  de la
col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, el seu grup aspira a la creació, dins
d’un  gran  projecte  cultural,  d’un  estatut  de  l’emprenedor  cultural  com  a  veritable
motor  cultural  de  la  ciutat:  la  societat  civil  ha  de  ser  la  gran  protagonista  d’aquest
gran fet cultural a Barcelona.
En tercer lloc, cal introduir el finançament dels projectes culturals per objectius amb
fons de capital especialitzat i amb garanties de retorn d’aquest capital i dels beneficis
a l’Administració. Cal apostar per aquesta coproducció per objectius i  per projectes i,
en relació amb això, enfortir la marca Barcelona per promoure el talent de primer
nivell i desenvolupar activitats de més qualitat. D’altra banda, cal impulsar el MACBA i
treballar-hi conjuntament per trobar interaccions i sinergies entre la Muntanya dels
Museus i el Parc de Montjuïc, que poden ser una oportunitat per crear un nou espai
cultural a la ciutat.
En quart lloc, cal treballar al costat de les diferents administracions, tant amb la
Generalitat  com  amb  el  Govern  d’Espanya,  per  convertir  l’edifici  del  Banc  d’Espanya
de la plaça Catalunya en la seu del Museu del Prado, com ja havia demanat aquest
grup en una proposició, i Barcelona ha d’entrar en el circuit internacional de les grans
exposicions internacionals, del qual ara està exclosa.
Per acabar, manifesta el desig del Grup Municipal del PP que, com deia el regidor
Mascarell, el 2021 sigui l’any de la represa cultural i creativa per a Barcelona.

La Sra. PARERA mostra l’acord del Grup Municipal de BxCanvi amb la diagnosi feta pel
regidor Mascarell en la seva intervenció: Barcelona ha retrocedit moltíssim com a pol
d’atracció cultural i com a capital de la cultura, un problema al qual cal donar solució
al més aviat possible per contribuir a la reactivació econòmica i a la millora de la
imatge de la ciutat, entre altres coses.
No  obstant  això,  demana  cura  a  l’hora  de  demanar  la  creació  de  taules,  ja  que
l’existència de moltes taules pot fer que hi hagi molt debat i  poca acció, i,  en aquest
cas,  el  debat  ja  s’ha  fet  en  diferents  espais  i  en  moltes  sessions  del  Pacte  per
Barcelona, i ara cal passar a l’acció. El seu grup sí que està d’acord, però, amb la taula
estratègica, que es va acordar i que és important impulsar.
A continuació, fa èmfasi en la importància de reavaluar i reorientar el Pacte per la
cultura tenint en compte la situació en què es troba actualment el sector a causa de
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la  crisi  de  la  COVID,  i  esmenta  l’estudi  del  Govern  municipal  en  què  ha  participat  el
seu  grup  —entén  que  la  resta  de  grups  també  hi  han  participat—  per  identificar  les
necessitats culturals, una entrevista molt interessant en què es van fer preguntes de
molt calat per aconseguir una imatge real de la percepció dels grups. Entén que
d’aquí  poden  sortir  unes  conclusions  prou  interessants  per  continuar-hi  treballant
conjuntament.
D’altra  banda,  explicita  que  el  debat  cultural  també  ha  estat  present  a  la  taula  de
ciutat, i manifesta l’opinió que ja està tot molt lligat i no calen taules addicionals.
Tot  seguit,  es  mostra  totalment  d’acord  que  cal  un  pressupost  extraordinari  per  a
cultura, així com per a molts altres àmbits, i demana —tenint en compte, a més, que
el grup proposant governa a la Generalitat—que això també es tracti en el marc dels
pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, observa que no es poden carregar
totes les responsabilitats a l’Ajuntament de Barcelona, perquè Barcelona és important
com a capital cultural, però estan parlant de tot Catalunya, i insisteix que el grup
proposant hauria d’exercir aquesta pressió també a la Generalitat, on té més facilitat
per aprovar les iniciatives.
Per acabar, manifesta el desig del seu grup que tothom treballi amb un esperit
constructiu per recuperar la imatge de la ciutat.

El Sr. SUBIRATS agreix la proposició, que va molt en la línia del que està treballant el
Govern municipal, que hi vota a favor, però observa que el regidor Mascarell no ha
incorporat a la llista de ciutats que segons l’informe de la Unió Europea representen
el màxim nivell de creativitat els pressupostos de cultura que tenen i el grau de
participació en aquests dels àmbits estatals i subestatals. D’altra banda, indica que ell
ja ha demanat entrevista amb la quarta consellera de Cultura que hi ha hagut en els
darrers tres anys, i espera poder-hi tractar temes de col·laboració, que en molts casos
són importants.
A  continuació,  anuncia  que  en  la  sol·licitud  de  seguiment  de  prec  de  l’ordre  del  dia
explicarà el punt en què es troba l’informe.
Respecte del pressupost extraordinari, explicita que ja estan treballant amb un
pressupost  extraordinari  del  fons  COVID  (ja  se  n’ha  posat  en  marxa  una  part  molt
important i abans de final d’any se’n posarà en marxa tot un altre conjunt de mesures
destinades a incrementar aquest tema).
Tot seguit, afirma que el Govern és responsable de les polítiques culturals que fa i
n’ha  de  retre  comptes,  i  subratlla  que  estan  totalment  oberts  a  col·laborar  amb  els
grups en aquests temes. En aquest sentit, assenyala que el dia 22 es reuneix el
Consell d’Administració de l’ICUB i en aquesta sessió es posarà a disposició de tots els
grups  que  en  formen  part  l’estat  de  compliment  de  les  mesures  extraordinàries,  de
manera que podran avançar en la línia del que comentaven.

El  Sr.  MASCARELL  agraeix  a  tots  els  grups  la  predisposició  respecte  a  l’acord,  els
comentaris i els vots favorables, i afirma, basant-se en la seva experiència, que
determinades declaracions sobre les relacions entre les diferents administracions
acaben  configurant  una  mena  de  cercle  maligne  que  l’única  cosa  que  fa  és  que  la
ciutadania es miri amb mala cara aquest tipus de debats.
Dit això, assegura que és perfectament conscient dels dèficits de les polítiques
culturals de la Generalitat i dels brutals dèficits de les polítiques culturals de l’Estat, i
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assenyala  que,  si  és  independentista,  és  perquè  l’Estat  ho  fa  malament  i,  a  més,
impedeix que el Govern de Catalunya, més enllà dels seus propis errors, ho faci
mitjanament bé, de manera que quan parlen del futur d’aquest país, en el fons estan
parlant justament d’això.
Per  acabar,  remarca  que  l’únic  que  demana  aquesta  proposició  és  que  l’Ajuntament
exerceixi les seves responsabilitats i faci un bon projecte de pressupostos culturals
per  a  l’any  que  ve,  incorporant-hi  tot  allò  extraordinari  que  es  necessita  perquè  la
ciutat surti de la situació de retrocés en què es troba.

El Sr. SUBIRATS respon que, evidentment, no es tracta de generar contradiccions i
conflictes innecessaris, però, com bé sap el Sr. Mascarell, una part importantíssima
del  pressupost  de  Cultura  de  l’Ajuntament  va  destinada a  alimentar  consorcis  en  els
quals  la  presència  de la  Generalitat  i  de l’Estat  és  importantíssima,  i  l’Ajuntament es
troba per sobre del 5% del pressupost. Afegeix que no es tracta de posar el dit a l’ull
de ningú, però cal tenir en compte que quan es parla de polítiques culturals es parla
de recursos, i aquests recursos han de procedir de totes les administracions que en
són responsables.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/1136) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar el Govern
Municipal a realitzar les següents mesures concretes per a evitar la desaparició dels
tablaos flamencs a Barcelona: - La creació d’un grup de treball amb els representants
de la Plataforma Tablaos Emblemàtics per a consensuar les mesures econòmiques
necessàries per tant de poder garantir la seva continuïtat. - La cessió d’espais públics
a  l’aire  lliure  per  a  poder  reprendre  la  seva  activitat.  -  Realitzar  campanyes  de
promoció i difusió publicitària del flamenc, especialment entre el públic jove. -
Organitzar  cicles  o  actuacions  de  flamenc  durant  tot  l’any,  dins  de  la  programació
cultural  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  -  Realitzar  els  tràmits  necessaris,  en
col·laboració  amb  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a  l’inici  de  l’expedient  amb  la
finalitat que els tablaos siguin declarats Bé d’Interès Cultural.

La Sra. BARCELÓ posa de manifest que, des de principis del segle XX, Barcelona és una
de les tres places importants del flamenc a Espanya, al costat de Sevilla i de Madrid, i
subratlla que els tablaos són patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la
UNESCO, i al voltant dels tablaos  s’ha  teixit  un  patrimoni  cultural  que  cal  valorar  i
fomentar, amb una gran importància i pes en la cultura catalana. Per això, el Grup
Municipal de Cs entén que cal donar suport a iniciatives per recuperar el públic local.
Observa, però, que malgrat el valor cultural i turístic del flamenc, que no es pot
perdre, és un dels grans oblidats de les administracions culturals de Catalunya, inclòs
l’Ajuntament de Barcelona, i s’ha vist molt afectat per la pandèmia.
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Remarca que ser artista no és fàcil i sempre implica incertesa, no saber quan serà la
propera  funció  o  el  proper  espectacle,  i  aquesta  incertesa  s’ha  intensificat  molt  per
les conseqüències de la pandèmia, i posa en valor el gran treball que han fet els
artistes durant el confinament, durant el qual la cultura ens ha ajudat moltíssim a tots.
Assenyala que els tablaos estan patint especialment, ja que es troben en locals petits,
atès que els espectacles de flamenc requereixen proximitat amb el públic, amb
capacitats màximes de cent persones abans de la pandèmia. Ara, la distància social
com a mesura de prevenció davant del virus, i fins que no arribi una vacuna, fa que
aquests locals vegin molt lluny la possibilitat de reobrir en les mateixes condicions. A
més, el 90% dels artistes de flamenc depenen econòmicament dels tablaos, de
manera que hi ha un gran risc de perdre un gran potencial d’aquests artistes.
Davant  d’aquesta  situació,  el  Grup  Municipal  de  Cs  fa  aquesta  proposta  —agraeix  la
predisposició  del  Govern  per  acceptar-la—  per  ajudar  els  tablaos i evitar que
desapareguin de la ciutat, en un moment en què tant la seva continuïtat com la
continuïtat de tots els artistes que es creen i que es formen a través dels tablaos
estan en risc.
Especifica que la proposició inclou mesures concretes, com ara la creació d’un grup de
treball amb la plataforma Tablaos Emblemàtics, que està fent una feina
extraordinària per no perdre els tablaos de la ciutat, per tal de consensuar les
mesures  econòmiques  que  permetin  no  perdre  aquest  sector.  D’altra  banda,  i  atès
que la situació demana reinventar-se, la proposició demana la cessió d’espais públics
a l’aire lliure perquè es pugui reprendre aquesta activitat. També demana que es facin
més campanyes de difusió del flamenc, sobretot adreçades als joves; que s’organitzin
més  cicles  d’actuacions  de  flamenc  durant  tot  l’any,  i  que  es  duguin  a  terme  els
tràmits necessaris, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per iniciar
l’expedient perquè els tablaos siguin declarats bé d’interès cultural.
Clou la intervenció manifestant el desig que la proposició rebi el consens necessari
perquè  s’aprovi  i  que  ràpidament  tingui  lloc  la  reunió  amb Tablaos  Emblemàtics  per
evitar que desapareguin els tablaos de Barcelona, on tenen un pes cultural que no es
pot perdre.

La  Sra.  SENDRA  expressa  el  vot  favorable  del  Grup  Municipal  d’ERC,  que  considera,
però, que potser referir-se a cada un dels gèneres musicals és especificar massa:
aquest grup ha parlat amb el sector i és absolutament conscient del valor que té el
flamenc a la ciutat, però entén que en aquest moment estan parlant de la
sostenibilitat de les sales de música petites, que també estan incloses en les sales de
proximitat de les quals parlaven en la proposició del seu grup (punt 6), que tenen una
problemàtica molt semblant, ja que són espais petits que, amb les mesures i la
situació actuals, gairebé no poden obrir.
A continuació, diu al tinent d’alcalde que hi ha sales que ni tan sols poden accedir al
Bonus Cultura perquè ni tan sols poden obrir, de manera que és molt important
buscar espais alternatius que permetin que aquesta activitat es pugui seguir
programant, sempre amb un criteri de qualitat: entén que la qualitat ha de ser
d’alguna manera l’eix que vertebri tot el suport de la política cultural pública.
D’altra  banda,  comenta  que  potser  aquest  seria  un  bon  moment  per  començar  a
repensar  el  que  hauria  de  ser  la  Feria  d’Abril,  ja  que  el  flamenc  està  viu  a  la  ciutat,
està repartit i hi ha espais de molta qualitat i de molta innovació, i potser seria una
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manera de repensar un projecte de futur ambiciós que arreli, descentralitzat,
distribuït i amb la màxima innovació i qualitat, que Barcelona té.

El Sr. MASCARELL assenyala que el Grup Municipal de JxCat sempre ha defensat la
necessitat que el flamenc nascut a Catalunya formi part de la normalitat de la vida
cultural de Barcelona i que sigui un àmbit que la ciutat reconeix, promou i programa,
com  s’ha  tingut  ocasió  de  fer  al  llarg  del  temps,  i,  per  descomptat,  defensa  que  els
tablaos  tinguin  els  mateixos  drets  d’existència  que  tots  els  altres  àmbits  de  la  vida
cultural de la ciutat. A més, creu fermament en els tablaos com a sinònim de
diversitat i pluralitat, que és el mateix que defensar la llibertat creativa i la
democràcia, motiu pel qual demana per als tablaos el mateix que demana per a tots
els altres àmbits de la ciutat, especialment vistes les dramàtiques conseqüències de la
COVID.
Observa, però, que si es va tant al detall hauran de demanar el mateix per a tots els
àmbits de la cultura: la dansa (la més gran i la més petita), la música clàssica, la
música cantada en català, la música no cantada en català..., ja que en aquests
moments  tots  els  àmbits  tenen  una  necessitat  evident  de  ser  declarats  bé  d’interès
nacional. Des d’aquest punt de vista, pensa que tots s’haurien de posar d’acord que la
cultura, tota ella, és un bé de primera necessitat i l’haurien de tractar com a tal.
A continuació, indica que la UNESCO reconeix el flamenc com un bé immaterial a
protegir, de manera que, des d’aquest punt de vista, entenen que el flamenc està ben
defensat i està ben encabit dins dels elements culturals a defensar. Per això, si bé des
del punt de vista de la proposició la idea seria votar-hi a favor, des del punt de vista
de la incorporació de tots aquests elements de protecció, que el Grup Municipal de
JxCat considera que no són un bon camí, s’hi abstindrien. No obstant això, hi voten a
favor, tot deixant clar que la idea vinculada a la protecció no és un bon camí: a parer
seu,  el  bon  camí  és  que  el  conjunt  de  la  vida  cultural  s’interpreti  com  un  bé  de
primera  necessitat  on  s’incorporin  tots  els  àmbits  en  què  la  gent  expressa  les  seves
maneres d’estar i mirar el món.

El Sr. RAMÍREZ subratlla que els tablaos de la ciutat han patit un abandonament
difícilment justificable tant per part de la Generalitat com per part de l’Ajuntament, i
són víctimes d’una doble situació ni provocada ni volguda per ells: d’una banda, se’ls
ha  identificat  de  manera  irresponsable  amb  molts  clixés  del  segle  passat,  i,  d’altra
banda, i davant la manca d’ajuts per part de les administracions, s’han vist relegats a
l’entreteniment  dels  turistes,  i  no  s’ha  reconegut  l’art  i  la  professionalitat  dels
balladors de flamenc i dels treballadors d’aquests tablaos.
Remarca que aquesta doble realitat, unida a les restriccions de la COVID i a la situació
de  pandèmia  i  de  crisi  actual,  està  donant  lloc  a  la  desaparició  d’aquests  elements
imprescindibles de la cultura de Barcelona.
Tot seguit, observa que, malgrat la manca de reconeixement de les administracions,
la relació de Barcelona amb el flamenc ha estat molt intensa i rica: la balladora de
flamenc Carmen Amaya va néixer al desaparegut barri del Somorrostro; també el
ballador de flamenc Pere Martínez va néixer a Barcelona, i també és catalana Rosalía,
la més propera en el temps i amb unes indubtables arrels flamenques que passeja pel
món.
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Posa de manifest que, tal com ha dit la companya del Grup Municipal de Cs,
Barcelona  és  la  tercer  ciutat  d’Espanya  amb  més  tablaos, darrere de Sevilla i de
Madrid, i en espais com ara Los Tarantos, el Tablao Cordobés, Flamenco Casa Lola, El
Patio Andaluz o El Palacio del Flamenco treballen prop de 4.000 persones que viuen
d’això i que necessiten ajuda de l’Ajuntament.
En aquest context, el Grup Municipal del PP vota a favor de la proposició, ja que
entén que cal donar suport als tablaos a  la  ciutat.  Respecte  d’això,  assenyala  que
sovint el Govern municipal té un interès excessiu a defensar i promoure música i
expressions  artístiques  d’altres  cultures,  alienes  a  la  nostra  identitat  —no  ho
critiquen, ho troben perfecte—, i no defensa amb el mateix ímpetu i interès la cultura
d’aquí,  per  exemple,  els  tablaos.  Per  això,  cal  posar-se  a  disposició  d’aquests
treballadors i professionals dels tablaos i recollir-ne les demandes, que el seu grup
entén que són justes i necessàries en un moment de crisi com l’actual, i que ho estan
passant verdaderament malament per les restriccions de la COVID i per la situació
econòmica.

La Sra. PARERA explicita que els tablaos tenen una gran tradició i una gran
implantació a Barcelona, de manera que són un atractiu més de la cultura de la ciutat,
que  s’ha  d’integrar  dintre  del  gran  pacte  per  la  cultura  que  s’està  treballant  i  que
l’Ajuntament ha de contribuir a impulsar, protegir i preservar.
D’altra banda, observa que és una activitat cultural que pot ser portada a l’exterior, a
espais oberts, un gran avantatge que permet buscar solucions alternatives per fer
front a les restriccions de capacitats màximes i altres mesures en espais tancats, i pot
contribuir a donar molta vida (traslladar la cultura al carrer sempre dona vida, com
s’ha  vist  sempre  que  s’han  fet  altres  iniciatives  per  treure  la  cultura  als  carrers).
Subratlla que, ara que hem tingut la ciutat amb els carrers molt buits i molt tristos, és
una mesura més per donar vida als carrers de la ciutat i potenciar la seva imatge.
Pels motius exposats, el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició i es
posa  a  disposició  per  a  tot  el  que  calgui  per  tal  d’ajudar  un  sector  que  sembla  que
està bastant invisibilitzat i que realment és molt maco i dona molta vida a la ciutat.

El  Sr.  SUBIRATS  expressa  l’opinió  que  sovint,  amb  una  mirada  superficial  sobre  la
cultura de Barcelona, no es capta la significació que històricament hi ha tingut el
flamenc, i esmenta Prosper Mérimée, que ja al segle XIX feia èmfasi en la presència del
flamenc a la ciutat.
Tot  seguit,  exposa  que,  en  el  marc  de  la  programació  de  l’Institut  de  Cultura  de
Barcelona, s’han organitzat 180 tallers de flamenc a 21 centres cívics de la xarxa (a La
Sedeta se’n va organitzar un anomenat «Dels orígens del flamenc fins a Rosalía»), i hi
ha  una  programació  estable  durant  tot  l’any  a  cinc  centres  cívics  (els  «Dijous
flamencs», al Parc-Sandaru, o la «Pinzellada flamenca», al Centre Cultural del Besòs);
al Barcelona Districte Cultural enguany s’han programat 25 espectacles entre música i
dansa flamenca; a la Sala Barcelona, que es va celebrar al Castell de Montjuïc, hi va
intervenir el Niño de Elche, una de les figures més emblemàtiques del flamenc més
modern; a la Mercè, si tot va bé, hi intervindran María José Llergo, Queralt Lahoz,
Romero Martín, Califato, Chicuelo, Los Aurora i Juan Carlos Lérida; al Festival Grec
enguany també hi ha hagut programa flamenc (Mayte Martín, Miguel Poveda i
Andrea Jiménez); a la Quinzena Metropolitana també ha estat present el flamenc, i es
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donen subvencions a activitats de flamenc (per exemple, als festivals De Cajón o El
Dorado).
Subratlla que la presència del flamenc a la cultura de Barcelona és notable; no es pot
considerar un element absent a la ciutat, i, pel que fa als tablaos, informa que el
dijous de la setmana passada es van reunir amb la plataforma Tablaos Emblemàtics
(Tablao Cordobés, Tablao de Carmen i Los Tarantos) per veure com podien començar
a treballar, i van proposar que, si segueix endavant la Sala Barcelona, tal com
voldrien,  i  d’acord  amb  l’Associació  de  Sales  de  Concerts  de  Catalunya  (ASACC),
s’inclogui  la  programació  en  aquest  cicle,  i  també hi  han  parlat  perquè  presentin  un
projecte de festival de flamenc que potser podria anar en la línia del que abans
comentava la regidora Sendra i que es presentin a la convocatòria de subvencions.
Pels motius exposats, els dos grups del Govern voten a favor de la proposició.

La Sra. BARCELÓ agraeix el suport de tots els grups i diu al Sr. Subirats que, si bé es
cert que es programen activitats de flamenc, calen més campanyes de visibilització i
de foment perquè arribi a tothom, cosa que de vegades no passa.
D’altra  banda,  pel  que fa  a  l’observació de la  Sra. Sendra que la  proposició  és  massa
específica, explica que el Grup Municipal de Cs ha vist que sempre que ha demanat la
creació de taules o altres coses genèriques, al final no es tiren endavant, i per això ha
decidit  fer  demandes  concretes  per  sectors.  Així,  abans  de  l’estiu  aquest  grup  va
presentar un prec per donar suport als equipaments culturals, d’espectacles en viu; a
la sessió anterior de la Comissió va parlar dels teatres, i avui parla del flamenc, i, fins
que no arribi el projecte global de cultura per a la ciutat, anirà sector per sector per
intentar donar solucions concretes a problemes als quals no es donen solucions
generals.
Per acabar, torna a agrair el vot favorable de tots els grups i celebra el diàleg
mantingut amb la plataforma, que esperen que doni lloc a mesures concretes.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1151) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar el Govern
municipal  a  crear  una  oficina  d’assessorament  i  suport  als  propietaris  d’habitatges
afectats per ocupacions irregulars.

El Sr. RAMÍREZ explica que el Grup Municipal del PP presenta aquesta proposició
motivat pel preocupant augment de les ocupacions irregulars a Barcelona: les dades
de Guàrdia Urbana publicades recentment en recullen un augment del 41%, i el tinent
d’alcalde  de  Seguretat,  el  Sr.  Albert  Batlle,  va  informar  en  una  roda  de  premsa  que
durant els mesos de juliol i agost la Guàrdia Urbana havia rebut 356 denúncies per
ocupacions il·legals, xifra que representa una mitjana de gairebé 6 ocupacions diàries.
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Indica que, a més, Catalunya lidera el rànquing d’ocupacions il·legals de tot Espanya, i
Barcelona  és  l’epicentre  del  moviment  ocupa,  una  situació  sovint  fomentada  per  la
mateixa alcaldessa i pel mateix Govern municipal, per la seva permissivitat, el seu
amiguisme, el seu passat activista i les seves simpaties amb el moviment.
Subratlla que tampoc no contribueixen a posar fi al problema les declaracions de
l’alcaldessa,  que  nega  el  creixement  exponencial  de  l’ocupació  a  Barcelona  i  els
problemes que se’n deriven, declaracions que ha fet fins i tot a la televisió pública, on
també ha dit que cal rebutjar una llei de desallotjament exprés.
El  seu  grup,  davant  les  dades  que  ha  exposat  i  d’altres  de  facilitades  per  diferents
organismes,  entre  els  quals  hi  ha  el  Ministeri  de  l’Interior,  demana  que  es  creï  una
oficina  d’assessorament  i  de  suport  als  propietaris  afectats  per  ocupacions  il·legals,
que sovint no tenen empara legal ni  empara municipal,  quan l’Ajuntament hauria de
donar-los empara perquè poguessin recuperar el seu habitatge al més aviat possible, i
hauria  d’ajudar  també  les  comunitats  de  propietaris  que  pateixen  les  molèsties
d’aquestes  ocupacions  il·legals,  així  com  els  barris,  com  ara  el  del  Raval,  on  hi  ha  el
problema  dels  narcopisos,  un  problema  que  darrerament  s’està  estenent  a  altres
zones de Barcelona, com ara el barri del Poble-sec.
A  continuació,  indica  que  el  seu  grup  és  conscient  que  en  alguns  casos  —un
percentatge  molt  petit—  les  ocupacions  les  duen  a  terme  famílies  en  situacions
dramàtiques que no poden accedir a un habitatge digne i, evidentment, en aquests
casos cal actuar en el marc dels drets fonamentals i garantir tant el dret a l’habitatge
com el dret a la propietat, però en cap cas no és justificable la usurpació de la
propietat de manera il·legal per part de ningú.
Subratlla que, cada cop que hi ha una ocupació il·legal, es comet un acte delictiu i hi
ha una víctima a la qual es desproveeix d’un dret reconegut a la Constitució, el dret a
la propietat.
El Grup Municipal del PP reclama que s’actuï amb fermesa i que no se cedeixi davant
del xantatge dels ocupes, i, davant del problema, defensa tres eixos principals: la
protecció  del  dret  a  l’habitatge  de  les  famílies  vulnerables,  una  actuació  policial
contundent contra les màfies organitzades de l’ocupació il·legal, i la protecció del dret
fonamental a la propietat, tres eixos que el PP sempre ha defensant, endurint la
legislació. En aquest sentit, el seu grup parlamentari al Congrés ha presentat diverses
proposicions no de llei per defensar el desallotjament exprés dels ocupes en un
termini màxim de 48 hores i per defensar la prohibició que els ocupes puguin
empadronar-se en els habitatges ocupats il·legalment, que aquests habitatges no
puguin considerar-se el domicili dels ocupants il·legítims, així com per defensar la
recuperació  des  del  punt  de  vista  legislatiu  del  delicte  d’usurpació,  amb  penes  que
van d’un a tres anys.

La Sra. BARÓ expressa el vot contrari del Grup Municipal d’ERC i n’explica els motius,
que entén que són prou coneguts.
En  primer  lloc,  assenyala  que  l’ocupació  es  dona  principalment  en  immobles  buits,  i
en el 82% dels casos la propietat és d’un gran tenidor o d’un banc, és a dir, persones
jurídiques  que  tenen  un  bon  equip  i  un  bon  grup  d’advocats  i  probablement  no
necessiten cap oficina municipal, tot i que aquesta podria servir per recordar-los que
són  moltes  les  coses  que  haurien  de  fer  per  llei  i  que  no  fan  davant  d’una  ocupació
per necessitat, com ara oferir un lloguer social als ocupants.
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En segon lloc, subratlla que, a diferència del que afirma la campanya volgudament
tendenciosa i injustificada que la dreta atia amb entusiasme, són poquíssims els casos
en què l’ocupació es produeix en la residència habitual d’un propietari: el 2018 només
hi  va  haver  285  condemnes  per  violació  de  domicili  en  tot  el  territori  de  l’Estat
espanyol, i en aquests casos la llei garanteix la desocupació exprés a través dels
procediments establerts, de manera que una oficina municipal no sembla gaire
necessària.
Reconeix que hi ha casos en què els propietaris necessiten assessorament davant
d’ocupacions, la immensa majoria de vegades motivades per la falta d’una alternativa
habitacional  de  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat,  casos  en  què  l’ocupació
representa  una  forma  d’accés  extremadament  precària  a  una  pseudosolució
habitacional, i en què la majoria de famílies que acaben ocupant expliquen que ha
estat l’única opció per disposar d’un sostre, però indica que per atendre el propietari
que  es  troba  davant  d’aquesta  situació  ja  existeix  el  que  demana  el  Grup  Municipal
del  PP:  les  oficines  d’habitatge  de  Barcelona  assessoren  en  totes  les  qüestions
relacionades amb el dret a l’habitatge i és un servei obert a tothom, sense distincions,
de manera que el propietari només ha de dirigir-se a una d’aquestes oficines, com fa
tantes vegades, i demanar una mediació per activar el protocol corresponent.
Assenyala que l’únic que no li faran els serveis jurídics de les oficines són denúncies i
demandes contra el llogater, però la resta serà un servei totalment alineat per
assessorar-lo, i afegeix que aquestes oficines compten amb professionals
especialitzats que fan seguiment de tot el procediment judicial i intenten la mediació,
i a través de la xarxa d’oficines cobreixen tots els districtes, excepte Sarrià, de manera
que és un model molt més proper, amb molta més capil·laritat i molt més ben dotat
que el que es planteja en aquesta proposició.
Remarca que el que cal exigir a l’Ajuntament és que actuï amb la màxima diligència en
dues  qüestions  clau  en  relació  amb  les  ocupacions:  d’una  banda,  cal  reforçar  les
oficines amb més juristes, perquè hi ha un greu problema d’acumulació d’expedients;
d’altra banda, és intolerable que s’ocupin pisos municipals per a usos delictius que no
tenen res  a  veure  amb la  funció  social  de  l’habitatge,  i  l’Ajuntament  ha  d’estar  molt
més atent i coordinar-se molt millor per erradicar aquestes situacions i evitar que
s’enquistin o que degradin zones tan delicades com el Raval o el Besòs encara més.
Conclou que aquesta proposició és injustificada i busca contribuir a un alarmisme del
tot interessat per fer un discurs molt concret que criminalitza, estigmatitza i
generalitza una realitat molt diversa i molt complicada, on la immensa majoria de les
vegades els desencadenants són estructurals i eminentment socials.

La Sra. MUNTÉ indica que el Grup Municipal de JxCat és conscient que, si bé
afortunadament  la  majoria  d’ocupacions  no  són  en  habitatges  ni  en  locals  de
particulars, aquestes també es produeixen i estan augmentant de manera
preocupant, i entén que no es pot deixar els propietaris desprotegits davant d’aquest
fenomen, motiu pel qual vota a favor de la proposició.
D’altra  banda,  assenyala  que  aquest  grup  sempre  ha  rebutjat  categòricament  les
ocupacions  irregulars  d’habitatges  i  de  locals,  especialment  les  orquestrades  per
organitzacions  mafioses  que  es  lucren  i  s’aprofiten  de  la  vulnerabilitat  de  moltes
famílies i que generen, a més, greus problemes de convivència entre el veïnat.
Observa que aquest va ser el motiu pel qual ja fa uns anys aquest grup va impulsar
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una  reforma  legislativa  per  accelerar  les  desocupacions  irregulars  d’habitatges  de
petits propietaris, d’entitats socials i d’administracions públiques.
Subratlla que cal posar fi a la impunitat de determinades ocupacions il·legals i donar
seguretat jurídica als petits propietaris alhora que es donen solucions urgents als
greus problemes d’habitatge que pateix la ciutat.
A continuació, comenta que, atès que no totes les ocupacions són iguals, les
respostes a les ocupacions tampoc no poden ser idèntiques, i remarca que calen
solucions per a l’emergència habitacional que es pateix a Barcelona. En aquest sentit,
esperen, entre altres coses, que la nova regulació i la limitació dels preus dels lloguers
que ha aprovat el Parlament de Catalunya fa pocs dies pugui contribuir, ni que sigui
parcialment, a generar aquestes solucions.
En  darrer  lloc,  manifesta  l’opinió  que  potser  el  Govern  municipal  podria  haver
proposat una transacció que li permetés votar a favor de la proposició. En aquest
sentit, observa que, si no s’ha de crear una oficina, perquè ja n’hi ha d’altres que duen
a terme funcions similars, potser sí que es podria reforçar d’alguna manera la difusió
de la funció d’assessorament d’aquestes oficines, que moltes persones no coneixen.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, que està d’acord
amb  la  creació  d’una  oficina  d’assessorament  i  suport  als  propietaris  d’habitatges
afectats  per  ocupacions  irregulars  —el  Govern  municipal  no  ajuda  aquests
propietaris—,  i  diferencia  entre  dos  tipus  d’ocupacions:  les  que  fan  per  necessitat
famílies  o  persones  en  risc  de  pobresa  o  exclusió  social  —en  aquests  casos
l’Administració  pública  ha  de  protegir,  actuar  i  prevenir,  mitjançant  Serveis  Socials,
però  no  s’està  donant  resposta  a  aquestes  famílies  que  ho  necessiten—,  i  les
ocupacions que duen a terme màfies, delinqüents i antisistema, que són a les que fa
referència aquesta proposició en general i que l’Administració pública ha de rebutjar i
perseguir amb molta fermesa, i també ha de prevenir per evitar que augmentin i que
hi hagi incidents, inseguretat, problemes de convivència, conflictes, narcopisos i tràfic
de drogues, una realitat que existeix a Barcelona, on ha augmentat l’ocupació il·legal.
Subratlla que, tal com demostren les dades exposades pel company que ha presentat
la  proposició,  Catalunya  és  el  paradís  de  l’ocupació  (les  ocupacions  a  Catalunya  es
dupliquen en comparació amb les de Madrid) i Barcelona ha esdevingut el paradís del
paradís, ja que hi passen coses tan contradictòries com ara que, mentre que les
empreses que volen invertir a la ciutat i crear-hi llocs de treball únicament troben
obstacles i impostos, quan hi ha una ocupació feta per grups antisistema passa el que
va passar el  2017, quan la Sra.  Colau va regularitzar l’ocupació il·legal  del  carrer Nil  i
Fabra, en un immoble propietat del Patronat Municipal de l’Habitatge, i, a més, els va
fer les obres amb els diners de tots els veïns de Barcelona.
Remarca que, en una ciutat on les persones tenen moltíssims problemes per arribar a
final de mes, el Govern de la Sra. Colau puja el rebut de l’aigua mentre permet que les
ocupacions antisistema tinguin aigua i llum gratis, i assenyala que, davant la inacció
de l’Administració, Cs prepara mesures, com ara la que va presentar al Parlament de
Catalunya, de modificació del Codi civil  català contra l’ocupació il·legal,  o la proposta
de  llei  integral  contra  l’ocupació  que  portarà  al  Congrés  dels  Diputats  —li  agradarà
saber què hi vota el Govern espanyol, un govern de coalició format per PSOE i
Podemos.
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Conclou que les famílies vulnerables han de tenir una resposta per part de les
administracions  públiques,  però,  davant  les  ocupacions  d’antisistema,  radicals  i
màfies, cal perseguir, prevenir i rebutjar.

La  Sra.  PARERA  assenyala  que  si  on  més  creix  l’ocupació  il·legal  és  a  Catalunya,  tal
com recull un informe conegut recentment, és perquè els governs són permissius
amb  l’ocupació  il·legal,  sota  el  paraigua  d’un  suposat  dret  a  l’habitatge  digne.
Puntualitza que la Constitució recull el dret de tota persona a tenir un habitatge
digne, però també recull el dret a la propietat privada, un dret que alguns sembla que
oblidin.
Subratlla que són dos drets amb el mateix rang, establerts a la Constitució, i
l’Administració pública té l’obligació de protegir-los, i afirma que un estat de dret que
no protegeix la propietat privada és un estat de dret dèbil, per dir-ho molt suaument.
Indica que aquí no s’està protegint aquest dret, ja que el Govern municipal incentiva
l’ocupació il·legal,  i  incentiva una activitat il·legal amb fons públics. Observa que això
té un nom i que el Govern municipal, amb actuacions com ara les xerrades per
fomentar l’ocupació il·legal que organitza, se situa en una línia molt perillosa.
Tot seguit, qualifica de barbaritat que s’afirmi que la legalitat o la permissivitat d’una
ocupació il·legal es determinin en funció de qui sigui el propietari del pis o del local
ocupat.  Pregunta si  és més il·legal  que entrin al  seu pis que al  d’una persona que en
tingui deu, o al d’un banc o d’una promotora immobiliària, i remarca que el delicte és
delicte en tots els casos.
Subratlla que estan trinxant el dret a la propietat privada, un dret constitucional
protegit, i estan travessant una línia vermella que no es pot travessar, i assegura que,
en el fons, estan perjudicant qui suposadament estan protegint, les persones que
realment tenen una situació econòmica molt complicada i necessiten un habitatge.
Remarca  que  és  l’Administració  qui  els  ha  de  donar  aquest  habitatge,  no  pas  els
ciutadans propietaris, i explica que els estan perjudicant perquè estan consentint les
ocupacions il·legals per part de màfies, que estan explotant aquestes persones amb
necessitats.
Per acabar,  demana que s’hi  reflexioni i  explicita el  vot favorable del  Grup Municipal
de BxCanvi.

El Sr. RIERA expressa el vot contrari del Grup Municipal del PSC, i diu que no voldria
entrar en el  fons de la qüestió.  Posa de manifest que l’ocupació,  evidentment,  és un
acte il·lícit,  i  recorda que demà hi  ha diverses iniciatives dels  grups de l’oposició a  la
Comissió de Presidència relacionades amb aquesta qüestió i allà es podrà
desenvolupar el debat.
A continuació, comenta que l’Àrea de Drets Socials no pot crear una oficina per cada
problema o per cada col·lectiu que tingui un problema, i, com ja s’ha dit, hi ha la xarxa
d’oficines d’habitatge i la xarxa de Serveis Socials, i per respondre a l’ocupació ja hi ha
desplegats els  cossos policials,  i  resten en espera de l’ordre de la Fiscalia General  de
l’Estat. Considera que la resposta de l’Àrea haurà de ser de coordinació i  facilitació, i
que  no  és  pertinent  —entén  que  la  tinenta  hi  estarà  d’acord—  que  l’Àrea  de  Drets
Socials tiri endavant una iniciativa d’aquest tipus.
Tot seguit, comenta que, a parer seu, no és necessari elevar el to dels debats com es
fa de vegades aquí, amb paraules grandiloqüents i expressions com ara «és un
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escàndol»  o  «no  m’ho  puc  creure»,  sinó  que  caldria  mantenir  sempre  la  serenor,  el
rigor i el treball que caracteritzen altres debats per part de tots plegats per abordar
qualsevol problema.
Conclou que no cal construir un castell de cartes dialèctic i grandiloqüent, i per això
aquest grup vota en contra de la proposició.

La Sra. MARTÍN diu que no la sorprèn que el PP i la resta de grups de dretes, inclòs
JxCat,  insisteixin  en  aquest  tema,  després  de  veure  com  aquest  estiu  s’ha  intentat
generar alarma al voltant de les ocupacions, i demana rigor i que es deixin d’alimentar
relats que estan fora de la realitat i que sovint es basen en fake news.
Subratlla que aquests relats bàsicament volen fer-nos creure que qui marxa de cap de
setmana es trobarà el pis ocupat quan torni a casa, i la desinformació ha arribat a tal
punt que han hagut de sortir magistrats amb llarga trajectòria a dir que mai han
tingut  un  cas  d’ocupació  de  primera  residència  o  a  recordar  que  en  ocupacions  de
primera o segona residència es pot denunciar per violació de domicili («allanamiento
de morada» en castellà) i els ocupants es poden expulsar de manera immediata.
A continuació,  remarca  que a  l’hora  d’atendre  la  problemàtica  de  les  ocupacions  cal
tenir  en  compte  també  quin  és  l’origen  del  problema.  Així,  no  es  pot  dir  que
Catalunya és líder en ocupacions i oblidar que Catalunya fa anys que és líder en
desnonaments o que té els preus de lloguer més alts de tot l’Estat.
Remarca que cal atendre la problemàtica, però també cal una mirada fina. En aquest
sentit,  assenyala  que  les  dades  de  denúncies  a  les  quals  s’ha  fet  referència  no
permeten saber si  estan parlant d’habitatges o de locals  ocupats,  si  estan parlant de
petits o de grans propietaris o si estan parlant d’ocupacions delictives i delinqüencials
—en  aquests  casos,  entén  que  tothom  coincideix  que  cal  actuar  amb  total
contundència,  atès  que s’està  posant  en perill  la  seguretat  de les  veïnes i  això no es
pot permetre— o de persones vulnerables.
A continuació, exposa que del 2017 al 2019 l’Ajuntament va tancar 200 pisos vinculats
al tràfic de drogues, tancaments que continuen i que requereixen més recursos
destinats a investigació i més recursos judicials per treballar millor aquesta casuística
delinqüencial i poder prioritzar aquests casos.
D’altra banda, indica que la majoria de les ocupacions fetes per persones en situació
de vulnerabilitat són de pisos buits de grans propietaris, propietaris que tenen unes
obligacions  específiques  —entén  que  hi  ha  gent  que  no  coneix  la  legislació  vigent  a
Catalunya—,  i  posa  de  manifest  que  des  de  la  Unitat  d’Antiassetjament  n’han
sancionat  centenars  per  tenir-los  buits,  per  valor  d’un  milió  d’euros.  Subratlla  que
aquestes  ocupacions  s’han  anat  tractant  de  manera  diferent  de  les  ocupacions
delinqüencials,  i  els  protocols  que  té  en  marxa  l’Ajuntament  diferencien  entre
aquestes casuístiques.
Pel que fa als petites propietats, que pateixen una part molt petita de les ocupacions
—segons  un  informe  recent  de  l’Observatori  DESC,  el  10%  de  les  ocupacions
d’habitatges a Catalunya el  pateixen els petits propietaris  i  les petites propietàries—,
indica  que  l’Ajuntament  ja  disposa  de  diversos  programes,  sobretot  per  prevenir
aquestes ocupacions, uns programes sobre els quals es pot obtenir tota la informació
a les  oficines d’habitatge,  que és  on es  pot  recórrer  per  assessorar-se sobre aquesta
qüestió.
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D’aquests  programes,  en  destaca  els  ajuts  al  lloguer  específics  per  a  processos  de
mediació en el cas de petites propietats per evitar situacions que després es poden
convertir  en ocupacions  (el  2019 es  van concedir  240 ajuts  amb un pressupost  d’1,1
milions  d’euros,  i  enguany  ja  s’han  tramitat  222  expedients  de  mediació  amb  un
pressupost gastat de 900.000 euros), i el programa per captar pisos buits de petites
propietats, que els puguin deixar a la borsa municipal amb ajudes de fins a 20.000
euros  per  a  aquests  petits  propietaris.  Esmenta  també  el  servei  d’atenció  i  de
mediació  en  processos  d’ocupació,  en  què  els  equips  municipals  es  desplacen  a
l’habitatge i  intenten treballar en una mediació que permeti que la família s’hi  pugui
quedar de lloguer o bé buscar-los una altra solució habitacional i poder alliberar
aquell pis.
Conclou que l’Ajuntament es pren molt seriosament aquesta problemàtica i hi destina
molts recursos, no només per actuar amb posterioritat, sinó també per prevenir, i
explicita que, per tot el que ha exposat, el Grup Municipal de BC vota en contra de la
proposició.

El Sr. RAMÍREZ agraeix els vots favorables dels grups municipals de JxCat, Cs i BxCanvi
i  lamenta que per  culpa del  bonisme de l’esquerra  de l’Ajuntament  de Barcelona no
s’aprovi  la  creació  d’aquesta  oficina  per  assessorar  els  propietaris  víctimes
d’ocupacions il·legals.
Dit  això,  qualifica  de  barbaritats  algunes  de  les  coses  que  s’han  dit,  com  ara  que  es
parli de relats falsos i de fake news, quan cada dia hi ha notícies lamentables sobre
ocupacions il·legals. Repeteix que entre el juliol i l’agost hi va haver 356 denúncies per
ocupacions il·legals, i diu a la Sra. Martín, que ha dit que cal una mirada fina i analitzar
bé les dades, que aquestes dades les ha facilitat el tinent de Seguretat de
l’Ajuntament de Barcelona, company del seu equip de govern, de manera que podria
facilitar-li la informació amb més detall.
A continuació, diu al Sr. Riera que ja fa dos mandats que la Comissió de Drets Socials,
Cultura  i  Esports  és  la  que  tracta  les  qüestions  relacionades  amb  l’habitatge,  i  que,
independentment  d’això,  la  justificació  de  l’ocupació  per  part  dels  grups  d’esquerra
provoca  un  efecte  crida  i  envia  el  missatge  que  l’ocupació  és  benvinguda,  ja  que  el
Govern municipal paga obres i subministraments als ocupes i imparteix tallers per
incentivar  l’ocupació  i  que  les  persones  que  ocupen  no  paguin  l’aigua  dels  llocs
ocupats.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

10. – (M1923/1132) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar el Govern
municipal  a:  -  Informar  sobre  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut:  quan  s’ha
constituït, com funcionarà, fins quan estarà operativa, etc. - Vetllar per la implantació
de mesures de prevenció i seguretat de tots els centres educatius de la ciutat, públics
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i privats. - Fer el seguiment i valoració general de tota la comunitat educativa i
particular de cada centre, sense fer cap discriminació per raó de titularitat. -
Intervenir i ajudar els centres en cas de Covid – 19. - Incorporar la participació de les
llars d’infants privades i els centres privats a la nova Oficina de Coordinació d’Escoles i
Salut,  en  la  qual  participen  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona,  el  Consorci
Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1132) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar el
Govern  municipal  a:  -  Informar  sobre  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut.
Quan  s’ha  constituït,  com  funcionarà,  fins  quan  estarà  operativa,  etc.  -  Vetllar
per la implantació de mesures de prevenció i seguretat de tots els centres
educatius de la ciutat, públics i privats. - Fer el seguiment i valoració general de
tota la comunitat educativa i particular de cada centre, sense fer cap
discriminació per raó de titularitat. - Intervenir i ajudar els centres en el cas de
Covid – 19.

La Sra. PARERA explica que aquesta proposició, que ha estat transaccionada amb el
Govern —va enviar als grups còpia de la transacció—, va néixer arran de l’anunci de la
creació  de  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut,  ja  que  no  es  va  facilitar  gaire
informació  sobre  en  què  consistia,  com  s’havia  constituït,  com  funcionava,  com
s’integrava, etc.,  i,  quan el  seu grup va presentar la proposició,  va rebre una trucada
del Govern, que li va explicar una mica més en detall en què consistia aquesta oficina,
motiu pel qual van transaccionar la proposició.
Assenyala que per al Grup Municipal de BxCanvi és important conèixer aquesta
oficina, que entén que serà important durant tot el curs escolar, així com vetllar
perquè les tasques d’aquesta oficina i la implementació de les mesures de prevenció i
seguretat  als  centres  educatius  de  la  ciutat  que  es  duguin  a  terme  des  d’aquesta
mateixa oficina o en coordinació amb ella no se centrin només en els centres de
titularitat pública, sinó que incloguin també tots els centres concertats i de titularitat
privada, com també les escoles bressol, que semblava que en quedaven fora. En
aquest sentit, indica que les escoles bressol privades no tenen assignat un CAP de
referència, i en un tema de salut de tots els infants de la ciutat no es poden fer
discriminacions per raó de la titularitat del centre en cap cas.
Fa  èmfasi  en  la  necessitat  d’aplicar  les  mesures  a  tots  els  centres,  siguin  de  la
titularitat  que  siguin,  i  de  traslladar  la  sensació  a  aquests  centres  que  ja  no  se’ls
abandona  i  que  poden  comptar  amb  el  suport  d’aquesta  oficina,  de  l’Ajuntament  o
del Consorci en tots els problemes que vagin sorgint.
Per acabar, agraeix el suport del Govern i manifesta el desig de poder agrair també el
suport  dels  altres  grups  de  l’oposició  per  transmetre  que  són  una  Administració
responsable en uns moments  en què l’Administració ha de ser  més responsable que
mai.

La  Sra.  SENDRA  expressa  el  vot  favorable  del  Grup  Municipal  d’ERC,  que  entén  que
aquestes oficines de coordinació institucional són importants, com també ho és que
hi  hagi  tot  el  Departament  de  Salut,  el  d’Educació  i  el  Consorci  treballant
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conjuntament per garantir que les escoles reben la informació, el seguiment i
l’acompanyament necessaris, sense distincions entre si són públiques o concertades.
D’altra  banda,  manifesta  el  parer  del  seu  grup  que  ha  de  ser  un  espai  que  ajudi  a
recollir dades i permeti avançar-se en l’actuació davant la pandèmia. En aquest sentit,
considera que també cal  donar suport  als  programes que s’estan fent  de cribratge o
d’escoles sentinella, així com a tots els programes de recerca.
Per acabar, assenyala que en aquest moment hi ha quatre milions per a recerca
COVID en l’àmbit escolar, i subratlla que cal posar-hi molta atenció i els esforços que
calguin per, a partir de les dades, avançar-se i fer polítiques per adequar-se a les
necessitats dels centres escolars.

La Sra. VILA explica que el Grup Municipal de JxCat troba positiva la creació de
l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut,  atès  que és  important  que hi  hagi  aquesta
coordinació interadministrativa per ser eficients per a la ciutadania, sobretot tenint
en  compte  la  situació  actual.  Aquest  grup  entén  que  el  fet  que  l’Agència  de  Salut
Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal
d’Educació  de  Barcelona  (IMEB)  vagin  de  la  mà  per  atendre  les  situacions  que  es
produeixin és positiu i és propi de les societats que treballen per avançar i donar el
màxim servei a la ciutadania.
Observa, però, que sovint, com ja han denunciat en moltes ocasions, manca la mirada
global, sobretot per part del Govern municipal, sobre la diversitat de centres
educatius que hi  ha a la  ciutat.  En aquest sentit,  manifesta l’opinió del  seu grup que
les  llars  d’infants  són  les  grans  oblidades,  quan  també  s’han  d’ocupar  d’aquestes
escoles  bressol  que  estan  fora  de  la  xarxa  de  servei  públic  d’escoles  bressol,  han  de
fer sentir la seva veu i dialogar-hi per trobar solucions.
Remarca  que  les  llars  d’infants  han  patit  d’una  manera  especial  tota  la  situació  de
confinament  i  de  tancament  dels  centres  educatius,  i  sovint  s’han  sentit  desateses,
motiu pel qual el Grup Municipal de JxCat entén que aquesta iniciativa que les inclou
és molt positiva, i ja ha presentat diferents iniciatives dirigides a defensar els
interessos i, sobretot, la realitat i les necessitats d’aquest sector.
Pels motius exposats, vota a favor de la proposició.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, conscient del
desconcert i la incertesa que ha tingut la comunitat educativa durant aquests mesos i
en  l’inici  del  curs  que  ha  començat  avui.  Aquest  grup  entén  que  la  creació  d’una
oficina que coordini tot el que pot passar els propers dies és positiva.
Assenyala  que  la  informació  sobre  aquesta  oficina  al  lloc  web  de  l’Ajuntament  no
n’especifica  gaire  la  data  d’inici  i  l’objectiu,  i  el  Govern  municipal,  arran  d’aquesta
proposició, hauria de concretar quan es posarà en marxa, com funcionarà, quin
objectiu té i quines mesures té previst aplicar.
D’altra banda, qualifica de molt convenient que s’inclogui tota la comunitat educativa,
no únicament l’escola pública, sinó també els centres concertats i privats, que és molt
important  tenir  presents,  ja  que  garanteixen  l’escolarització  de  molts  infants  a
Barcelona,  que  sense  aquests  centres  no  seria  possible.  Respecte  d’això,  posa  de
manifest que les escoles bressol públiques han deixat sense cobrir 2.000 places, que
la resta de centres sí que poden cobrir.
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El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que entén que
vetllar per la implementació de les mesures de prevenció i seguretat a tots els centres
educatius de la ciutat, amb independència de la seva titularitat, és necessari i
garanteix que la inclusió educativa beneficiï tots els alumnes també a través de
l’assistència presencial.
D’altra banda, posa de manifest que la presentació del protocol per a l’obertura de les
escoles a Catalunya per part de la Generalitat va donar lloc a una allau de crítiques, i
semblava que el protocol estigués més pensat per fer efectives les mesures en cas de
contagi que no pas per proposar mesures per evitar els contagis. Per això, troben
molt adient que es faci un seguiment i una avaluació general de tota la comunitat
educativa i en particular de cada centre, sense fer aquesta discriminació.
A  continuació,  indica  que  el  seu  grup  també  està  d’acord  que  cal  elaborar  un  mapa
escolar de la ciutat on es recullin els barris amb més densitat i amb centres més petits
per tal de reduir el nombre d’alumnes segons l’espai del qual es disposi.
Per acabar, subratlla que les mesures són especialment necessàries per a les famílies
que  necessiten  tenir  garantides  les  condicions  d’igualtat  d’oportunitats  i
desenvolupament professional.

La  Sra.  TRUÑÓ,  comissionada d’Educació,  informa,  tal  com van explicar  a  la  regidora
Parera,  que  aquesta  oficina  es  va  crear  a  finals  d’agost  ateses  les  necessitats  de
treballar molt millor el circuit dels centres educatius per tal d’aclarir la gestió de casos
COVID, després que la Generalitat presentés el document marc de la gestió de casos,
quan es va veure clarament que era important que les quatre administracions
competents  en  salut  i  educació  de  la  ciutat  (Consorci  d’Educació,  Consorci  Sanitari,
Agència de Salut Pública de Barcelona i IMEB) estiguessin en un espai de coordinació
operatiu amb tres nivells: el nivell directiu, el nivell més tècnic del dia a dia i el nivell
bàsic dels mateixos centres educatius per tal que disposessin de totes les
informacions, els referents clars, la formació prèvia prevista i, sobretot, per poder
anar planificant i adaptant, elaborant les respostes que caldrà anar adaptant a les
situacions, que segur que seran canviants, i que caldrà anar identificant i actualitzant.
A  continuació,  subratlla  que  es  tracta  de  gestionar  l’equilibri  entre  la  seguretat  dels
alumnes i els professionals davant de la COVID i el manteniment de les activitats
educatives en condicions de presencialitat, i fa èmfasi en la dimensió comunitària i
social de la pandèmia i el paper important que hi pot tenir l’Agència de Salut Pública
de Barcelona.
En darrer lloc, remarca que generar aquests espais de coordinació és un esforç
important de l’Ajuntament, i explicita el vot favorable del Govern a la proposició, que,
com ha dit la Sra. Parera, ha estat transaccionada.

La Sra. PARERA agraeix la bona predisposició del Govern respecte d’aquest punt, així
com la informació facilitada i el suport de tots els grups, que demostra que tothom va
en la mateixa línia en aquesta qüestió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
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APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/1148)  Que  en  el  termini  de  dos  mesos  es  dugui  a  terme  l’elaboració  d’un
estudi diagnòstic sobre la situació actual de la infància a Barcelona per tal de
determinar  l’impacte  que  ha  tingut  la  pandèmia  i  el  consegüent  confinament  en
aquest segment de població, als diferents nivells (social, psicològic, econòmic,
habitacional, educatiu, convivencial, de salut i de lleure).

La Sra. BARÓ observa que avui és un dia especialment idoni per plantejar aquest prec,
atès que milers de nenes i nens tornen a l’escola després d’haver estat mesos a casa
confinats i suportant una pandèmia que encara dura i que ens fa patir, i posa de
manifest que les desigualtats i la pobresa infantil ja creixien abans de la pandèmia:
segons l’Idescat, el percentatge d’infants que es trobava sota el llindar de la pobresa
no parava d’augmentar, del 2017 al 2018 va augmentar un 10%, i  el 2018 la pobresa
infantil afectava ja 3 de cada 10 infants de la ciutat.
Remarca  que,  a  aquesta  situació  ja  alarmant,  ara  s’hi  afegeix  l’impacte  del
confinament i de tot el context derivat de la pandèmia de la COVID en totes les
esferes de la infància i en àmbits molt diferents, i dades del juliol indiquen que a final
d’any  vora  el  34-35%  dels  infants  de  tot  Catalunya  podrien  estar  en  situació  de
pobresa. No coneixen dades de Barcelona, però res no fa pensar que la situació a la
ciutat hagi de ser diferent.
Tot seguit, assenyala que els psicòlegs alerten que el confinament i la pandèmia estan
deixant seqüeles psicològiques en els infants (afectacions de l’autoestima, estrès, por
al  contagi  i  problemes a  l’hora de relacionar-se socialment,  així  com canvis  d’humor,
tristesa i apatia), i dades de recerques socials recents sobre l’impacte de la COVID en
la infància indiquen que no només es tracta de conseqüències econòmiques en el si
de moltes famílies amb menors, sinó que també hi ha problemes de convivència a les
llars  i  augmenten  les  desigualtats  educatives,  els  abusos  i  l’addicció  a  les  pantalles,
alhora que disminueix l’activitat física, entre altres problemes.
A continuació, indica que al seu grup no li consta que s’hagi fet cap estudi diagnòstic
sobre la situació actual de la infància a Barcelona per tal de determinar l’impacte que
hi ha tingut la pandèmia, de manera que no se sap, amb rigor ni de manera
contrastada, com la pandèmia ha afectat i afecta els infants de la ciutat, en quins
àmbits, en quina magnitud i a quines edats, motiu pel qual es fa difícil prioritzar amb
encert els recursos i les polítiques que cal desplegar.
En  aquest  context,  el  Grup  Municipal  d’ERC  presenta  aquest  prec,  amb l’objectiu  de
saber quines necessitats tenen i tindran els infants de Barcelona a curt, a mitjà i a
llarg termini, una petició absolutament alineada amb les prioritats recollides en el
Pacte per Barcelona que es va signar fa uns mesos i que respon a peticions concretes i
reiterades d’entitats de referència del sector que treballen pel benestar de la infància.
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La Sra. PÉREZ explica que, si bé en un primer moment va pensar a proposar una
transacció per ampliar el termini de dos mesos que planteja el prec, després va
entendre que no ho havia de fer per no endarrerir la definició d’algunes accions que
ja  estan  pensant  a  fer,  i  observa  que,  quan  parlen  de  la  pèrdua  d’ingressos
sobrevinguda de moltíssimes famílies i en tota la línia del pla de xoc social, estan
parlant també de nens i nenes que estan en aquest àmbit familiar, i, quan parlen de
l’alegria del dia d’avui perquè els infants tornen a l’escola després de sis mesos, estan
parlant  del  fet  que  l’impacte  tant  educatiu  com emocional  s’està  concentrant  en  les
famílies  en  situació  de  pobresa  i  amb  feines  més  precàries.  D’altra  banda,  explicita
que la COVID ha tendit a exacerbar les desigualtats educatives preexistents, i afecta
de manera molt diferent les famílies que durant el confinament tenien més dificultats
per seguir les activitats lectives virtuals, no només per qüestions relacionades amb la
bretxa digital, sinó també per les menors capacitats que pot tenir una família per
acompanyar el seu fill o els seus fills per horaris i volums de feina.
A  continuació,  indica  que  sí  que  s’han  fet  alguns  estudis,  sobre  els  quals  han  anat
aprofundint en diferents informes, en relació amb temes educatius, de salut mental i
de  pobresa.  Per  exemple,  n’hi  ha  un  d’específic  sobre  els  alumnes  en  situació  de
vulnerabilitat  durant  el  confinament,  que  han  promogut  el  Consorci  d’Educació  i
l’Institut  d’Infància.  Per  tant,  entén  que  dos  mesos  és  un  termini  raonable  per
elaborar l’estudi que demana el  prec,  i  el  Govern es compromet a tenir-lo en aquest
termini perquè és un tema molt urgent que el preocupa. Entén també que aquest
informe permetrà arribar a acords sobre la manera de continuar avançant.
Per acabar, explicita que el Govern accepta el prec.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1138)  Que  el  govern  municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  manera
urgent, cerqui un equipament esportiu alternatiu pel Club Voleibol Vall d’Hebron, així
com per altres entitats esportives que estiguin en una situació similar de manca
d’espai  amb  la  finalitat  que  puguin  desenvolupar  la  seva  activitat  en  condicions
òptimes.

La Sra. VILA posa de manifest que la crisi de la COVID ha generat una situació
d’anormalitat pel que fa a l’inici de les temporades i a l’activitat esportiva en general,
una anormalitat a la qual cal sumar situacions no resoltes des del març, com ara la del
CEM  Olímpics,  on  encara  bona  part  de  l’equipament  està  destinat  a  prestar  serveis
sanitaris,  una limitació de l’espai que ha provocat,  per exemple, que el  Club Voleibol
Vall  d’Hebron,  una  entitat  esportiva  amb  més  de  trenta  anys  d’història  i  que  ha
esdevingut un dels equips de voleibol més importants del país (400 famílies i 30
equips formen part d’aquest club), no pugui entrenar ni competir amb un espai propi.
El seu grup entén que és una situació molt complicada per a la qual és difícil trobar
alternatives.
Esmenta també el cas del Club Gimnàstic de Sant Andreu, que no es podrà entrenar
per limitacions de l’escola on s’entrenava,  i  demana al  Govern municipal  que faci  un
esforç  per  trobar  solucions  i  sigui  proactiu  i  creatiu  a  l’hora  de  buscar  alternatives.
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Afegeix que serien opcions la Fira, altres CEM i altres instal·lacions educatives o
esportives de la ciutat o, fins i  tot, d’altres municipis de l’àrea metropolitana, i  diu al
Govern  que  ha  d’actuar  amb  celeritat  tant  en  els  casos  esmentats  com  en  els  casos
d’altres  clubs  i  entitats  esportives  que  es  trobin  en  situacions  similars  —en  alguns
casos,  ja  van  tard—,  perquè  està  en  joc  que  centenars  de  nens  i  nenes  de  la  ciutat
puguin desenvolupar la seva activitat esportiva en bones condicions, una cosa molt
important no només des del punt de vista esportiu, sinó també des del punt de vista
comunitari i pedagògic.

El Sr. ESCUDÉ agraeix la presentació del prec, que recull una preocupació compartida
pel Govern municipal, i puntualitza que el Club Voleibol Vall d’Hebron no ha hagut de
deixar de fer la seva activitat, sinó que ha pogut començar tant a entrenar com a
competir  de  forma  provisional  —la  situació  és  molt  complexa  perquè  no  es  pot
comptar  amb  el  cent  per  cent  de  la  instal·lació—,  i  ja  se  n’ha  comunicat  la  solució
definitiva.  Afegeix  que  s’ha  hagut  d’anar  treballant  per  buscar  alternatives  tant  en
aquest cas com en el de molts clubs amb situacions similars.
A continuació, explica que a finals de juliol es va renovar el conveni amb el Consorci,
atès que les autoritats sanitàries van dir que necessitaven comptar amb aquest espai
com a mínim fins al 31 de desembre, i va ser aleshores quan van començar a treballar
per veure les opcions que hi havia, tenint en compte que, com ha dit la Sra. Vila, és un
dels grans clubs de l’Estat, amb un gran nombre d’esportistes, i, per tant, amb moltes
hores  i  dies  d’ús  del  pavelló,  de  manera  que  la  solució  ha  estat  molt  complexa
—també  es  volia  que  l’activitat  continués  en  un  espai  proper  per  donar  més
satisfacció als esportistes.
Tot  seguit,  assenyala  que  durant  l’agost  han  estat  en  comunicació  amb  el  president
del club, com també amb altres clubs, com ara el Gimnàstic Sant Andreu, per anar
buscant solucions, i observa que no es treballa amb la velocitat que tots voldrien
perquè,  com  tothom  pot  entendre,  actualment  la  solució  és  d’una  complexitat
enorme. Assegura, però, que en aquest cas poden estar tranquils i tranquil·les perquè
podran començar la temporada no amb plena normalitat però sí amb una normalitat
que faci que l’activitat es pugui dur a terme.
En darrer lloc, indica que el Govern accepta el prec.

La Sra. VILA agraeix  l’acceptació  del  prec,  així  com  la  voluntat  del  Govern  de  trobar
solucions,  i  pregunta  quina  és  la  solució  que  s’ha  trobat  per  al  Club  Voleibol  Vall
d’Hebron.

El Sr. ESCUDÉ respon que han hagut de diversificar els espais, han anat a la pista del
Lima Horta,  i  la  darrera solució afecta una altra  entitat  amb qui  s’està treballant  per
buscar una solució, que consisteix a adequar-la amb les obres necessàries perquè
esdevingui una pista de voleibol.
Conclou que s’està fent  una mena de trencaclosques entre les  entitats  per  buscar-hi
la solució.

ACCEPTAT

13. – (M1923/1137)  Que  l’Ajuntament  elabori,  conjuntament  amb  les  entitats  de  la  ciutat
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que estan atenent a les persones sense llar, un pla de xoc per a les persones sense llar
que  inclogui  les  següents  mesures:  a)  Obertura  d’espais  de  baixa  exigència  a  cada
barri, o compartits en barris que siguin colindants, per a poder atendre a les persones
sense llar, especialment quan comenci el fred, tant per poder dormir com per
descansar i usar durant el dia, amb dutxes i consignes per guardar les seves
pertinences. b) Reobrir els serveis de dutxes del Centre de Dia Horta i de
l’Equipament  Integral  Nou  Barris  c)  Reobrir  les  llistes  d’espera  dels  Albergs
municipals. d) Incrementar els serveis de rober, ja que actualment només 1 dels 6 que
l’any  passat  estaven  en  funcionament,  es  manté  obert.  e)  Ampliar  el  nombre
d’habitatges  que  segueixen  el  model  Housing  First.  f) Ampliar  els  recursos  humans
dels equips que atenen per persones que estan en situació de carrer g) Que el pla es
presenti en la reunió de la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports, en un termini
màxim de dos mesos.

La Sra. MUNTÉ assenyala que els arguments que sostenen aquest prec són forca
semblants  als  que  han  exposat  en  la  valoració  de  l’informe  sobre  el  dispositiu
d’allotjament d’emergència  per  a  persones sense sostre,  i  posa de manifest  que han
mancat  propostes  de  millora  i  s’han  perdut  recursos  (a  Barcelona  s’han  perdut  una
quinzena de serveis per atendre degudament i acompanyar les persones sense llar).
El seu grup és conscient que s’hi ha treballat, però entén que hi ha marge de millora i
que  l’acció  del  Govern  municipal  es  pot  adequar  millor  a  les  necessitats  amb
l’obertura  d’espais  més  petits,  de  baixa  exigència,  on  les  persones  sense  llar  puguin
dormir durant la nit i descansar durant el dia, amb més dutxes i consignes, un
augment dels serveis de rober, una ampliació del projecte de housing first i una
ampliació dels recursos humans, dels equips, per atendre aquestes persones al carrer.

La Sra. FUERTES, comissionada d’Acció Social, indica que el Govern no accepta el prec
perquè entén que una part del Pla de sensellarisme continua vigent i la part que no
continua vigent s’està treballant en un context de COVID.
Tot seguit, es mostra disposada a treballar de manera més acurada les nombroses
qüestions  associades  al  prec,  però  remarca  que  no  s’han  perdut  recursos,  sinó  al
contrari: amb més de 2.800 places, hi ha més recursos dels que hi ha hagut mai.
Observa, però, que quan es parla de sensellarisme la resposta no són els recursos,
sinó les polítiques d’habitatge i d’ocupació i els abordatges globals.
D’altra  banda,  assenyala  que  els  dispositius  de  baixa  exigència,  com  en  tot  el
recorregut,  també  han  de  formar  part  de  les  normatives  que  s’estan  generant  amb
l’Agència  de  Salut  Pública,  i,  pel  que  fa  al  treball  amb  les  entitats,  subratlla  que
l’Ajuntament treballa  de manera continuada amb les  37 entitats  que formen part  de
la XAPSLL i les actuacions que fa amb totes elles són consensuades i se’ls dona tot el
suport que requereixen.

La Sra. MUNTÉ lamenta que no s’accepti el prec i aclareix que quan parlen de pèrdua
de recursos es refereixen concretament a la reducció de serveis de dutxa, rober i
consigna, fruit del fet que algunes entitats privades, com ara el gimnàs Sant Pau, que,
per totes les dificultats derivades del desconfinament, els nous requeriments i les
dificultats econòmiques, no poden mantenir aquests serveis.
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A continuació, esmenta els moviments com el d’Emergència a Ciutat Vella, que també
han  alertat  de  la  necessitat  de  descentralitzar  l’atenció  a  persones  sense  llar  amb
petits  espais  distribuïts  per  tota  la  ciutat.  Afegeix  que  és  a  partir  d’aquesta
consciència que no parlen només de places, sinó també de serveis que són necessaris
durant el dia i durant la nit per millorar la qualitat i la dignitat de l’atenció, i per això
demanaven  aquest  pla,  tenint  en  compte  que  s’acosta  l’hivern  i  que  les  dificultats
seran d’una altra índole.
Per acabar, anuncia que el Grup Municipal de JxCat estarà atent a tota la informació
que es faciliti i continuarà treballant perquè es puguin millorar totes aquestes accions.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1134) Garantir per part dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona
l’accessibilitat  als  materials  de  prevenció  davant  el  virus  (mascaretes,  gels
hidroalcohòlics, etc.) a aquelles persones i famílies que no disposin de recursos
econòmics per a adquirir-los.

La Sra. BARCELÓ posa  de  manifest  que  els  problemes  econòmics  d’algunes  famílies
fan que aquestes no puguin accedir als elements de protecció davant del virus
(mascaretes i gels hidroalcohòlics), i assenyala que en aquests moments Sanitat no
està facilitant mascaretes sense cost (una mascareta quirúrgica té un cost de 0,95
euros  i  una  caducitat  d’hores),  com  sí  que  va  fer  al  principi  de  la  pandèmia.  Indica
també  que  la  tornada  a  l’escola  dels  nens  que  han  de  dur  mascareta  tindrà  un
impacte econòmic en les famílies d’entre 100 i 300 euros al mes.
Davant d’això, el Grup Municipal de Cs presenta aquest prec, que enuncia.

La Sra. FUERTES indica que el Govern accepta el prec, i explica que, en el marc de
l’actuació  dels  centres  de  Serveis  Socials,  es  valora  la  situació  econòmica  de  les
famílies i s’entén que aquesta és una necessitat bàsica que les pot fer susceptibles de
rebre una prestació, com el fons que es va anunciar fa dues setmanes.
D’altra  banda,  informa que,  quan algú arriba  al  centre  sense mascareta,  se  li’n  dona
una,  i  els  equips  d’intervenció  social  reparteixen  mascaretes  a  persones  sense  llar,
igual que en els dispositius.
En darrer lloc, esmenta el programa de suport a les quarantenes, en el marc del qual
s’han  entregat  lots  de  productes  a  470  llars  (1.560  persones),  que  són  cistelles
d’aliments, productes d’higiene i de neteja, en què podrien entrar les mascaretes.

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i pregunta si qualsevol persona o família
amb problemes econòmics pot accedir a les mascaretes que necessiten durant un
mes.  Subratlla  que,  quan  es  crea  una  norma,  l’Administració  pública  ha  de  garantir
que les persones que no tenen recursos la poden complir, en aquest cas, que poden
accedir als elements de protecció davant el virus.
Tot  seguit,  observa  que  no  hi  ha  hagut  cap  campanya  informativa  ni  s’ha  informat
l’oposició  sobre  aquesta  opció  per  a  les  persones  sense  recursos.  Entén  que,  si
realment hi ha aquesta opció, caldria fer una campanya de difusió en els centres de
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Serveis  Socials  de  la  ciutat  i  a  altres  espais  d’apropament  amb  els  veïns  perquè
sàpiguen que hi poden accedir.
Per acabar, subratlla que la protecció davant el virus és importantíssima; remarca
que,  a  parer  seu,  ha  faltat  més  comunicació,  i  demana  que,  si  s’ha  posat  en  marxa
aquest  servei,  s’enviï  als  grups  municipals  l’informe  del  pressupost  que  s’hi  ha
destinat per ampliar aquests recursos.

La Sra. FUERTES respon que aborden això com un producte de necessitat bàsica, de
manera  que,  quan  es  fa  l’anàlisi  de  vulnerabilitat  econòmica  d’una  família  o  d’una
persona, això la fa susceptible de rebre un fons, però no de rebre una mascareta com
un producte específic, igual que no es fa amb els bolquers o amb els productes
d’higiene o els preservatius, que també compleixen una funció sanitària de protecció
davant d’algunes malalties. Subratlla que es fa dintre del fons, també perquè entenen
que aquesta  és  la  manera  amb la  qual  es  dignifica  la  relació  amb la  persona.  D’altra
banda, repeteix en dispositius específics sí que s’està proveint de mascaretes.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

15. – (M1923/1131)  Que  s’elabori,  en  el  marc  del  Consorci  Sanitari,  un  pla  de  reforç  dels
professionals  sanitaris  que  treballen  en  els  centres  d’atenció  primària,  hospitals,
centres sociosanitaris i residències gestionats pel Consorci Sanitari de Barcelona. El
pla ha de preveure la substitució dels professionals que estiguin de baixa laboral o bé
desitgin  fer  vacances,  sense  que  això  afecti  a  la  qualitat  de  l’atenció  que  reben  els
pacients. També ha de dotar el sistema de més personal, especialment els centres
d’atenció primària, perquè a més dels casos covid, metges i infermers puguin atendre
adequadament altres pacients com els malalts crònics o la gent gran. I reduir les
jornades i esponjar les agendes dels professionals sanitaris. - Que es presenti aquest
pla en un termini màxim de 2 mesos. - I que es traslladi aquesta proposició al Consorci
Sanitari de Barcelona, al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.

La  Sra.  PARERA enuncia  el  prec  i  expressa  l’opinió  del  seu grup que l’Ajuntament  ha
de fer el mateix que ja va fer amb les residències de la gent gran, quan va agafar un
lideratge  perquè  el  Govern  semblava  que  no  sabia  gaire  bé  quin  pla  s’havia  de  tirar
endavant.
Tot seguit, posa de manifest que avui el personal mèdic acumula un grau
d’esgotament  important  i  hi  ha  un  gran  nombre  de  baixes  mèdiques,  ja  sigui  per
motius relacionats amb la COVID o per esgotament i motius psicològics (han hagut de
patir una càrrega important de pèrdua de pacients), i és necessari treballar en un pla
de reforç per si, per desgràcia, es produeix un nou rebrot important del virus.
A continuació, explica que demanen que aquest pla es presenti en un termini de dos
mesos perquè el temps passa molt de pressa i és important tenir clar que no només
cal tenir el personal al cent per cent de les seves capacitats per atendre malalts de
COVID,  sinó que també hi  ha d’haver  una continuïtat  en l’atenció a  les  persones per
altres malalties, que han estat una mica apartades per fer front a la pandèmia.
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Clou  la  intervenció  desitjant  que  s’accepti  el  prec  i  que,  un  cop  més,  l’Ajuntament
demostri que té lideratge en qüestions importants.

El Sr. MALMUSI subratlla que durant la pandèmia s’ha vist la tasca immensa que han
fet totes les treballadores sanitàries que han estat en primera línia prestant tasques
essencials i vetllant per la salut de la població, i totes coincideixen que cal un
reconeixement a aquesta tasca i vetllar per les seves condicions de treball. També són
conscients  de  la  pressió  que  estan  sostenint,  aquests  mesos  sobretot  l’atenció
primària de salut.
Dit  això,  explicita  que  l’Ajuntament  participa  a  la  Junta  de  Govern  del  Consorci
Sanitari  de  Barcelona,  i  indica  que  el  Govern  està  d’acord  a  traslladar-hi  aquesta
proposta del Grup Municipal de BxCanvi, però recorda que el Consorci no gestiona
directament centres, sinó que exerceix un paper de coordinació, organització i trasllat
de directrius a les entitats gestores, com ara l’ICS o el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, de manera que el prec s’accepta en el sentit que demanaran en el si de la
Junta de Govern del Consorci que es reculli i es presenti la informació sobre les
actuacions de reforç addicionals que han dut a terme les diferents entitats gestores
dels centres de la xarxa sanitària pública a la ciutat o les que tenen previstes per a la
tardor  i  l’hivern,  així  com  que  es  detalli  el  pressupost  que  el  CatSalut  destina  a
finançar aquests reforços.
A  continuació,  recorda  que  l’Ajuntament  està  present  en  el  Consorci  però  no  hi  té
majoria, de manera que aquesta proposta no tirarà endavant si no hi ha el compromís
i  l’aprovació de la Generalitat de Catalunya. Subratlla,  però, que el  Govern municipal
està  compromès  amb  la  millora  de  la  sanitat  pública  i  està  d’acord  que  s’ha  de
reforçar el personal sanitari i garantir que pugui treballar en condicions òptimes. Així,
ha anat reforçant el servei i aquest estiu ha estat pendent que els CAP romanguessin
oberts de vuit del matí a vuit del vespre alhora que els professionals podien fer les
seves vacances per poder estar en plena disposició per a la tardor i l’hivern.
D’altra banda, assenyala que el Govern municipal vetllarà perquè el pla d’enfortiment
de  l’atenció  primària  que  s’ha  presentat  no  sigui  un  nou  brindis  al  sol,  sinó  que
realment es desenvolupi, i recorda que darrere de tot això hi ha un debat essencial,
que és el del finançament de la sanitat pública. En aquest sentit, exposa que la
despesa de salut a Catalunya representa un 5% del PIB, mentre que la mitjana de la
Unió Europea és del 7,5%, i les retallades de 2010 i els anys següents han suposat una
pèrdua de més de 2.000 professionals de la salut. Remarca que a aquesta crisi no s’hi
pot respondre amb noves retallades des de cap administració, sinó amb més esforç
de despesa pública per reforçar el sistema.
Conclou que el Govern coincideix que el prec recull un aspecte clau, que traslladarà i
l’impulsarà als òrgans de govern del Consorci Sanitari de Barcelona, sabent que caldrà
l’acord de les altres administracions.

La  Sra.  PARERA  agraeix  l’acceptació  del  prec,  però  puntualitza  que  el  seu  grup  no
demana únicament que l’Ajuntament traslladi una petició i depengui del que decideixi
la Generalitat com a preponderant dintre del Consorci, sinó que tingui un paper actiu
a  l’hora  d’elaborar  el  pla  de  relleu.  Entén  que  té  capacitat  per  fer-ho  —també  els
tècnics— i que tots hi poden contribuir.
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ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1149) Quin impacte creu que ha tingut el tancament de prostíbuls de la
ciutat i quines mesures de suport a les treballadores sexuals preveu el Govern
municipal?

La  Sra.  ALAMANY  posa  de  manifest  que  el  21  d’agost  la  ministra  d’Igualtat,  Irene
Montero, va instar les comunitats autònomes a tancar els prostíbuls, atenent
mesures sanitàries, i observa que no hi ha solucions simples per a problemes
complexos. En aquest sentit, diu que era evident que aquest tancament seria
insuficient si no s’acompanyava de mesures que garantissin els mitjans de vida de les
treballadores sexuals, un dels col·lectius més castigats en aquesta crisi sanitària per
falta  d’alternatives  reals  —comenta  que  només  cal  anar  al  carrer  d’en  Robador  per
confirmar-ho.
Per això, el Grup Municipal d’ERC vol saber quin ha estat l’impacte d’aquesta mesura i
quins  recursos  ha  posat  l’Ajuntament  a  disposició  de  les  treballadores  sexuals,  unes
treballadores que van estar exposades al virus en el pitjor moment de la crisi
sanitària,  durant  l’estat  d’alarma,  amb  clients  que  se  saltaven  el  confinament  i  que
exigien preus més reduïts i pràctiques més violentes. Afegeix que la trista realitat és
que,  mentre  aquestes  treballadores  s’organitzaven  i  feien  caixes  de  resistència,  els
empresaris dels clubs cobraven els ERTO del Govern, i subratlla que caldria assegurar-
se  —potser  el  Govern  municipal  ho  pot  vehicular  millor  a  través  de  la  ministra
Montero—  que  aquestes  dones  poden  accedir  almenys  a  l’ingrés  mínim  vital,
independentment de la seva situació legal a l’Estat.
A continuació, afirma que la pandèmia ha fet aflorar els problemes estructurals que ja
existien a la societat, i assenyala que la prostitució, sobre la qual no totes a la
Comissió  comparteixen  posicionament,  continua  sent  alegal  a  l’Estat  espanyol  per  la
incapacitat de resoldre un debat certament difícil sobre el qual es continua passant
de puntetes, un problema complex que demana la implicació de totes les institucions.
A  parer  seu,  cal  valentia  política  i  social  allà  on  s’entreveuen  massa  interessos  i
segurament voluntats opaques, i cal garantir recursos perquè, si no, seguiran existint
situacions extremadament incomprensibles, com ara que els drets i els
reconeixements laborals estiguin resolts per als empresaris dels clubs, mentre que a
aquestes dones se les condemna a la invisibilitat, a la precarietat i a una violència
extrema.
Per acabar,  remarca que la  maduresa d’una societat  es demostra,  entre altres coses,
quan és capaç de garantir els drets fonamentals de la ciutadania, i, ara per ara,
independentment del que pensi cadascú sobre la prostitució, es podria dir que com a
societat estem fracassat estrepitosament.

La Sra. PÉREZ agraeix la pregunta i confirma que les treballadores sexuals són un dels
col·lectius que més han patit la COVID, no només pel tancament dels prostíbuls, sinó
també durant el confinament, i observa que el tancament afecta prostíbuls amb
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llicència, però estan parlant de dones que exerceixen de manera no reconeguda o
sense llicència a pisos i al carrer —per exemple, al carrer d’en Robador—, i aquí és on
hi ha l’eix principal, que és una manca de reconeixement de drets laborals, en aquest
cas de les treballadores sexuals, que, com que no cotitzen, queden fora d’algunes de
les mesures que s’estan tirant endavant en aquests moments. L’Ajuntament, però, en
tots els ajuts ha tingut en compte no posar aquesta espasa de Damocles que suposa
la situació d’irregularitat en matèria de papers o situacions excepcionals com pot ser
la de les treballadores sexuals.
D’altra  banda,  observa  que  l’accés  a  l’habitatge  també  és  un  tema  molt  precari,  i
informa que la majoria de les demandes que s’han rebut durant el confinament i que
encara  avui  s’estan gestionant  tenen a  veure  amb serveis  jurídics,  assessorament  en
matèria  d’estrangeria,  habitatge  o  alimentació,  i  també  es  percep  un  augment
d’interès en matèria d’inserció laboral.
Exposa  que  durant  el  període  d’alarma  l’equip  del  SAS  va  atendre  unes  450  dones,
menys  de  la  meitat  de  les  quals  estaven  empadronades  a  Barcelona  —aquesta  és
també  la  realitat  de  l’àrea  metropolitana,  que  no  dona  resposta  a  aquestes
situacions—,  i  les  necessitats  per  les  que  s’hi  han  adreçat  majoritàriament  són
necessitats  bàsiques,  com  ara  de  menjar  i  d’ajuts  al  lloguer,  així  com  molts  dubtes
sobre la Llei d’estrangeria, l’accés a la renda garantida, l’ingrés mínim o pensions.
Tot seguit, assenyala que s’ha augmentat molt el suport psicosocial, per l’angoixa del
confinament,  que  no  és  específic,  sinó  que  s’agreuja  per  la  pèrdua  d’ingressos,  i
sobretot s’ha reforçat el servei telefònic. D’altra banda, s’han doblat els ajuts a dones
ateses  pel  SAS amb relació  a  l’any  anterior  (28.000 ara,  15.000 l’any  anterior);  s’han
augmentat també els que venen directes del SAS, intentant posar els centres de
Serveis Socials a disposició, però també amb el servei específic, i s’ha donat suport al
projecte  de  Metges  del  Món  de  distribució  de  lots  d’alimentació  i  finançant  un
projecte específic en el marc d’una subvenció d’alimentació.
Per acabar, subratlla que l’Ajuntament continuarà intentant arribar a aquestes dones
i continuarà col·laborant amb les entitats que hi treballen per oferir un ajut específic,
que encara no tenen del tot dissenyat. Afegeix que per a aquestes dones és difícil
accedir  als  ajuts  de  manera  directa,  però  l’Ajuntament  farà  tot  l’esforç  perquè  hi
puguin accedir.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1135)  Quants  habitatges  socials  en  règim  de  lloguer  s’han  adjudicat  l’any
2019 i en el que portem del 2020 a la ciutat de Barcelona?

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta i comenta que tots coincideixen que Barcelona
necessita un parc d’habitatge públic i que la situació d’emergència habitacional afecta
persones  i  famílies  que  estan  en  risc  d’exclusió  social,  amb  una  llista  d’espera
d’emergència habitacional.

La Sra. MARTÍN subratlla que, com ja han dit moltes vegades, una de les prioritats del
Govern municipal  és  garantir  el  dret  a  l’habitatge digne,  i  és  evident  que,  per  fer-ho
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de  forma  efectiva,  cal  ampliar  el  parc  d’habitatge  assequible  a  la  ciutat.  Per  això,
l’Ajuntament  ha  posat  en  marxa  un  ampli  ventall  de  mesures  de  promoció  d’obra
nova en totes les modalitats, d’adquisició i de captació d’habitatges preexistents.
Pel que fa a la promoció, informa que, després de l’important paquet de licitació que
s’ha llançat aquest estiu, si tot va bé l’any que ve a la ciutat s’estaran construint més
de 2.000 habitatges públics, el 80% dels quals seran de lloguer i atendran les
necessitats  de  gairebé  5.000  persones,  una  producció  d’habitatge  públic
absolutament inèdita a la ciutat.
A continuació, exposa que entre el 2019 i el març del 2020, moment en què es va
decretar l’estat d’alarma, es van signar més de 800 contractes de lloguer ordinaris per
donar una solució habitacional estable a prop de 2.100 persones, però al març, amb
la interrupció dels procediments administratius es van aturar aquestes adjudicacions
de  pisos  de  lloguer  social,  de  lloguer  assequible,  de  borsa  d’habitatge  de  lloguer,
d’Hàbitat3,  i  tots  els  esforços  es  van  concentrar  a  facilitar  nous  allotjaments
d’emergència.  Indica  que,  en  aquest  sentit,  al  febrer  n’hi  havia  2.200  a  la  ciutat  i  a
partir  del  març  i  durant  els  mesos  següents  se’n  van  crear  700  noves  places,  de
manera que ara n’hi ha més de 2.800.
D’altra banda, informa que a finals de juliol es van adjudicar els 70 pisos amb dret de
superfície  —en  aquest  cas  no  són  de  lloguer,  però  també  és  promoció  pública—  a
Sant  Martí,  a  Dolors  Piera,  i  properament  s’espera  començar  a  signar  els  primers
contractes de pisos turístics buits destinats a lloguer social.

La Sra. BARCELÓ agraeix la concreció de la resposta i posa de manifest que hi ha un
dèficit  d’aproximadament 3.000 habitatges  de la  legislatura passada,  ja  que se’n van
prometre 8.000 i només es van entregar unes 800 claus.
Tot seguit, assenyala que el Grup Municipal de Cs ha demanat diverses vegades que
es  presentin  les  mesures  que  s’han  implementat  i  una  valoració  del  Pla  d’habitatge
aprovat la legislatura anterior, i fa referència a l’expressió emprada per la Sra. Martín
de «si tot va bé, l’any que ve» per dir que tant de bo vagi bé, perquè el problema de
l’habitatge és un dels problemes més greus que hi ha a la ciutat.
Subratlla que hi ha 500 famílies que tenen adjudicat un habitatge per la Mesa
d’Emergència  Habitacional  i  no  el  reben  perquè  no  n’hi  ha,  i  les  famílies  no  poden
esperar  més.  Entén que l’Ajuntament  de  Barcelona disposa  de solars  en  els  quals  es
podrien  construir  10.000  habitatges,  amb  un  calendari  amb  data  d’inici  i  de
finalització i un pressupost.
Pregunta a la Sra. Martín si el Govern municipal té el compromís per construir
habitatge de protecció oficial i que el 75% sigui de règim de lloguer a preu assequible,
i  pregunta  també què  està  passant  a  les  oficines  d’habitatge  que  hi  ha  als  districtes,
que  estan  molt  desbordades,  i  hi  ha  pendent  d’obrir  l’Oficina  d’Habitatge  a  la  zona
nord de Ciutat Meridiana, on hi ha molts problemes d’habitatge.
Per acabar, remarca que, si es vol tenir habitatge a la ciutat de Barcelona, més enllà
d’eslògans  i  de  titulars,  cal  presentar  el  pla  d’habitatge  per  als  anys  que  queden  de
mandat, amb data d’inici  i  de finalització de les promocions i  el  nombre d’habitatges
en règim de lloguer a preu assequible que hi haurà.

La Sra. MARTÍN diu a la Sra. Barceló que creu que li ha preguntat coses que ja li ha
contestat en la primera resposta, sobre els habitatges que estaran en marxa, i que si
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ha fet servir l’expressió «si tot va bé» és perquè no saben què passarà, sobretot en el
sentit de si es repetirà l’aturada que s’ha viscut ara —tant de bo no sigui així.
D’altra  banda,  li  diu  que espera que no digui  a  les  famílies  de la  Mesa d’Emergència
que té solars per a elles, ja que estan intentant posar en marxa altres solucions que
arribin a temps, unes solucions que també tenen a veure amb els pisos turístics que
s’estan intentant  tancar,  que estan buits,  i  que el  Govern municipal  entén que s’han
de posar a la seva disposició.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1153) Quines mesures té previst  adoptar l’Ajuntament per donar resposta a
les necessitats de l’educació especial atesa la vulnerabilitat dels seus alumnes davant
la Covid19?

El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que en aquest inici de curs escolar tan complicat les
necessitats  dels  alumnes  que  assisteixen  als  centres  d’educació  especial  són  molt
diferents  de  les  de  la  resta  d’alumnes,  i  aquests  centres  estan preocupats  pel  fet  de
no  disposar  d’un  pla  concret  per  garantir-ne  els  recursos  específics  i  suficients,  així
com el seu bon funcionament.
Subratlla que no hi ha ni un pla específic i realista per a aquests centres, ni protocols
clars, ni criteris justos ni recursos dignes, i les administracions han de donar una
resposta i garantir als alumnes un protocol personalitzat que garanteixi la
presencialitat.
Per  això,  el  Grup  Municipal  del  PP  vol  saber  quines  mesures  adoptarà  l’Ajuntament,
membre del Consorci  d’Educació,  per donar resposta a la vulnerabilitat dels alumnes
dels centres d’educació especial. Pregunta si s’ha fet alguna dotació extraordinària de
plantilla,  ja  que  generalment  la  infraestructura  d’aquests  centres  és  petita  i  això
obliga  a  redistribuir  l’alumnat,  i  si  s’ha  fet  una  revisió  de  les  ràtios,  i  també  voldria
saber  com  es  garantirà  la  connectivitat  digital,  si  s’ha  inclòs  al  projecte  d’entorn  de
transformació  i  connectivitat  digital,  i  si  s’ha  previst  una  directriu  sobre  la  forma  en
què  es  farà  el  transport  i  la  contractació  de  personal  per  als  menjadors  d’aquests
centres.

La  Sra.  TRUÑÓ,  comissionada  d’Educació,  assenyala  que  a  la  ciutat  hi  ha  32  centres
d’educació especial; explicita que avui ha començat el curs tant per a la modalitat de
centres  d’educació  especial  com  per  a  la  modalitat  d’escolarització  compartida  amb
els  ordinaris,  i  assenyala  que,  en  el  marc  previst  pel  Departament  d’Educació  de  la
Generalitat, es va establir un apartat específic per a aquests centres en què es
plantejaven  algunes  especificats  d’aquest  àmbit  educatiu,  que  va  motivar  que  el
Consorci  d’Educació  activés  una  dotació  de  recursos  per  a  mesures  de  prevenció  i
seguretat per intentar donar resposta a les demandes específiques.
Concreta  que  en  tots  els  centres  públics  s’han  posat  dotacions  de  reforç  amb  16
educadors  d’educació  especial;  en  els  concertats,  amb l’alumnat  més  afectat,  també
s’han  reforçat  amb  5  educadors  addicionals,  i  s’han  reforçat  amb  2  educadors
d’educació especial les dues aules integrals de suport que estan en centres.
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Afegeix que també s’han augmentat les dotacions en relació amb l’educació inclusiva
en centres  ordinaris:  41  suports  intensius  per  a  l’escolarització  inclusiva  (SIEI),  12  en
centres  públics  i  29  en  concertats,  de  manera  que  s’ha  passat  de  66  SIEI  a  107  al
conjunt  de  la  ciutat;  s’han  augmentat  en  1.508  hores  les  figures  de  vetllador;  s’ha
incorporat  un  mestre  d’audició  i  llenguatge,  un  orientador  i  un  ortoprotesista,  i  11
professionals més en els equips d’atenció psicopedagògica (EAP).
D’altra  banda,  informa  que  en  aquest  curs  especial  hi  ha  un  total  de  set  centres
d’educació  especial  a  la  ciutat  que  donaran  suport  a  la  inclusió  en  els  centres
ordinaris, un més que el curs passat, i, pel que fa a l’escolarització compartida, indica
que no va ser fins el 9 de setembre que la Generalitat va publicar les mesures
complementàries  de  les  previstes  en  el  Pla  d’actuació  dels  centres  educatius,  i  es  va
confirmar  que  es  mantindria  la  modalitat  d’escolarització  compartida  mentre  sigui
possible i la situació epidemiològica ho permeti. Observa que aquest fet va comportar
que les classes no es confirmessin tant als centres educatius com a les famílies fins fa
pocs dies.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la resposta de la comissionada, però lamenta que, un cop més,
l’Ajuntament  hagi  arribat  tard:  independentment  de  les  responsabilitats  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona  forma  part  del  Consorci
d’Educació i també hauria d’haver previst aquestes mesures amb prou temps.
Agraeix també el reforç que s’ha fet per cobrir les places, però subratlla que és del tot
insuficient  per  donar  resposta  a  les  necessitats  que  tenen  els  centres  d’educació
especial, i demana que es vagin revisant periòdicament els reforços i les necessitats i
que, en funció de les necessitats dels centres i de les seves especificitats, es vagin
incorporant  més recursos,  més professors  i  més  mesures  en els  protocols  d’actuació
per garantir l’educació presencial i la seguretat sanitària.
Clou la intervenció anunciant que el  seu grup farà seguiment de l’evolució d’aquesta
qüestió.

ES DONA PER TRACTADA

19. – (M1923/1154)  Quins  criteris  fa  servir  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  permetre  les
anomenades  “festes  alternatives”  quan  estan  suspeses,  per  motius  de  seguretat
sanitària, les festes oficials?

El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que, amb motiu de les restriccions causades per la
crisi  sanitària  de  la  COVID,  l’Ajuntament  de  Barcelona  va  suspendre  algunes  de  les
principals festes majors de la ciutat, concretament, les de Gràcia i les de Sants,
veritables referents de la cultura popular de la ciutat i  conegudes a tot arreu. D’altra
banda, comenta que de vegades el Govern municipal és molt tolerant amb els
moviments anomenats alternatius, els quals a Barcelona tenen un estatus privilegiat
que no tenen la resta de ciutadans, com s’ha vist a les festes de Sants o del barri  de
Vallcarca,  on,  tot  i  estar  suspeses  les  festes  oficials,  s’han  continuat  celebrant  les
festes  alternatives.  Pregunta  quins  criteris  ha  fet  servir  l’Ajuntament  per  permetre
aquestes festes, si complien les garanties de seguretat que implicaven les mesures de
la COVID-19, i si s’ha obert algun expedient, s’ha posat alguna sanció o s’ha fet algun
tipus d’actuació contra aquestes festes alternatives.
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La Sra. PÉREZ agraeix la pregunta i diu que entén que, atès que ha estat de guàrdia a
l’estiu,  pot facilitar  una resposta completa,  tot  i  tenir  més coneixement de les festes
de Sants que de la resta, i comenta que si hi ha res que no pugui contestar, es
facilitarà la informació per escrit.
Dit això, posa de manifest que la programació de les festes majors de Sants acostuma
a tenir, des de fa molts anys, una organització a tres bandes, i indica que ella no faria
aquesta  diferenciació  entre  l’oficial  i  l’alternativa,  perquè  Castellers  per  exemple
també té una programació que se suma a les festes majors, i el que és conegut com a
festes alternatives, que són un seguit d’entitats i  de teixit associatiu del districte que
també aporta a les festes majors. Entén, però, que quan el Sr. Ramírez parla de
«festes  oficials»  es  refereix  a  la  programació  de  la  Federació  d’Associacions  i
Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants. Informa que, en aquest cas, la
Federació va decidir no organitzar actes i activitats perquè la proposta que hi havia en
aquell  moment,  i  que  continua  vigent  en  la  normativa  en  l’àmbit  català,  és  molt
restrictiva, i el tipus d’activitats que volien fer podia donar lloc a moltes dificultats en
l’organització,  també  pels  requisits  de  seguretat.  Per  tant,  no  va  ser  tant  una
prohibició  de  l’Ajuntament  com  una  decisió  de  la  Federació  de  no  programar
activitats aquest any. Castellers de Sants, en canvi, va decidir tirar endavant la seva
programació, i va atendre totes les mesures sanitàries.
Explica que inicialment les festes alternatives volien tenir diferents ubicacions, però
no es va veure viable. A més, les propostes sempre han de passar per la ponència de
ciutat d’esdeveniments, que és molt restrictiva a l’hora d’autoritzar actes.
Subratlla que es va decidir tirar endavant les activitats amb tot el rigor i en
compliment de tota la normativa,  i  en el  seguiment que s’ha anat fent durant l’estiu
no s’ha registrat cap incompliment ni cap problema.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la resposta, però qualifica de sorprenent que se suspengui la
festa oficial per part de la Comissió de Festes, de l’Ajuntament o de qui correspongui,
i,  en  canvi,  es  mantinguin  les  festes  alternatives  (així  s’anuncien  als  seus  webs  i
espais),  en què difícilment es poden complir  els protocols de seguretat —per això es
van  suspendre  les  altres  festes—,  amb  les  restriccions  per  garantir  les  mesures
sanitàries.
Dit això, assenyala que sovint el Govern municipal demostra que per a ell hi ha
ciutadans de primera i de segona: als alternatius, els ocupes, etc. els permeten saltar-
se les normes municipals, mentre que als ciutadans que considera de segona, que són
els que paguen impostos i no són amics de la Sra. Colau i de BC, se’ls obliga a complir-
les.
Conclou que si uns no podien complir les limitacions i restriccions que imposava el
decret  de  sanitat,  difícilment  podien  fer-ho  els  altres,  i  anuncia  que  n’estaran
pendents.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/1146)  Quantes  sol·licituds  ha  rebut  l’Ajuntament  de  centres  públics  i  de
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concertats? Quantes han sigut denegades? Quins són els requisits per accedir a
aquests  espais?  S’han  rebut  sol·licituds  de  centres  privats?  En  cas  afirmatiu,  pensen
atendre-les?

La Sra. PARERA exposa que recentment es va anunciar la posada a disposició dels
centres educatius de la ciutat de 74 equipaments públics i 650 nous espais exteriors
ubicats a jardins i places per tal de cobrir les necessitats dels centres que ho
sol·licitessin  d’espais  externs  per  poder  fer  front  a  les  restriccions  imposades  per
Educació. El seu grup vol saber quins centres han fet aquesta sol·licitud, si tots són
centres  públics  o  també  n’hi  ha  de  concertats,  quantes  sol·licituds  han  estat
denegades i quins són els requisits per accedir a aquests espais.

La Sra. TRUÑÓ respon que al maig van començar a treballar en el marc del Consorci
d’Educació  i  des  dels  districtes  pensant  en  quines  necessitats  hi  hauria,  en  els  dos
escenaris (manteniment de les ràtios o grups més petits), d’ampliar espais per a usos
prioritaris  educatius  al  conjunt  de  la  ciutat,  i  després  d’aquell  treball  que  es  va  fer
abans de les vacances, en què es van analitzar més de 350 centres, a 50 dels quals es
va retirar mobiliari per optimitzar l’equipament internament, dins del recinte escolar,
l’Ajuntament va posar a disposició 230 espais de la ciutat, com una llista oberta, viva,
per anar casant l’oferta amb les necessitats concretes de cada escola.
Dit això, indica que la majoria dels aproximadament 160 centres que fins ara han
plantejat  alguna  necessitat  són  centres  públics,  però  també  n’hi  ha  de  concertats,  i
s’atenen  de  la  mateixa  manera,  amb  l’objectiu  de  facilitar  i  fer  possible  l’escola
presencial  i  promoure  les  activitats  a  l’aire  lliure,  no  només  a  l’hora  del  pati  o  al
migdia, que són les principals necessitats que estan plantejant els centres, sinó també
pel que fa a l’educació lectiva a l’aire lliure.
Afegeix que, fins al moment, aproximadament quatre de cada deu centres de la ciutat
han plantejat les seves demandes i es va donant resposta a tots, si bé no sempre
s’acaba acordant la proposta inicial d’espai que feia el mateix centre, ja que en alguns
casos calen ajustos per motius tècnics.
Tot seguit, explica que primer s’ha treballat amb els centres, en el marc del Consorci i
de  l’oficina  d’espais,  i  s’ha  arribat  a  acords  verbals,  i  tot  just  aquesta  setmana  es
formalitzaran els acords, amb franges horàries determinades i espais determinats,
especialment  a  l’espai  públic,  però  també  dels  equipaments,  per  garantir  la  reserva
de l’espai, l’ús exclusiu dels diferents espais acordats.
Per acabar, observa que aquest és un procés viu, no pas un procés que es vulgui
tancar ara a l’inici  de curs,  i  implica una mirada estratègica del model de treball  dels
centres,  més  enllà  de  les  parets  del  mateix  centre  i  d’acord  amb  el  concepte  de  fer
escola fora de l’escola, de manera que no hi haurà una foto fixa de les dades, sinó una
pel·lícula que s’anirà compartint.

La Sra. PARERA diu a la Sra. Truñó que ha fet referència a sol·licituds de centres
concertats,  però no de centres  privats,  i  pregunta si  n’hi  ha hagut  cap i  si  es  pensen
atendre. Demana que es faciliti tota la informació per escrit, amb una llista dels
centres amb les peticions que han fet i les respostes que se’ls han donat, i diu a la Sra.
Truñó que, si li sembla bé, li demanarà una trobada fora de la Comissió per tal que
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puguin acabar de contestar a les preguntes a les quals no ha tingut temps de
respondre.

ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/1150)  Que  s’informi  de  l’estat  d’execució  del  Prec  amb  número  de  registre
(M1923/227) atès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de novembre
de 2019 amb el següent contingut: (M1923/227) Que el Govern municipal
constitueixi,  d’acord  amb  l’article  35  i  següents  del  ROM,  una  comissió  especial
encarregada d’elaborar les bases i  de determinar les prioritats  d’un Pla Estratègic  de
la Cultura de Barcelona per als propers anys, en col·laboració amb el Consell de
Cultura de la ciutat Barcelona i amb el consens del conjunt de grups municipals del
Consistori. Aquesta comissió haurà de definir, entre altres qüestions, l’abast i funcions
de l’ICUB, el marc pressupostari, el marc i el funcionament de les línies de subvenció,
el rol i la governança dels agents de l’ecosistema cultural barceloní, i el desplegament
del compromís amb els artistes i amb la cultura de base de la ciutat.

La Sra. SENDRA enuncia el prec del qual demana seguiment, que el seu grup va
presentar fa gairebé un any.

El Sr. SUBIRATS agraeix la sol·licitud de seguiment i comenta que el temps passa de
pressa,  però  no  tant,  i  esperen,  com  ja  van  anunciar,  disposar  d’un  esborrany  del
diagnòstic  al  qual  fa  referència  el  prec  abans  que  hagi  passat  un  any  de  l’encàrrec,
objectiu  amb  el  qual  ja  es  treballa,  mitjançant  tres  línies  d’actuació  amb  tres
encàrrecs diferents, que tot seguit explica.
En primer lloc, s’ha encarregat una anàlisi del sector cultural en relació amb la crisi de
la  COVID-19  a  ICC  Consultors,  amb  el  Sr.  Xavier  Fina  com  a  expert  del  tema.  S’està
intentant aconseguir una aproximació tan completa com sigui possible a la situació de
la COVID-19 en la realitat actual de la ciutat, i, com ha comentat la Sra. Parera en el
debat  del  punt  7  de  l’ordre  del  dia,  durant  els  mesos  de  maig  i  juny  s’han  portat  a
terme entrevistes amb els responsables polítics referents de les diferents forces.
D’altra  banda,  s’està  fent  una  enquesta  a  través  del  mètode  Delphi  a  150  persones
representants de diferents sectors de la ciutat.
En segon lloc, s’ha encarregat l’aproximació a la diagnosi sobre l’impacte econòmic de
la crisi a Eurecat, al Sr. Xavier Cubeles, que s’està fent precisament per treballar sobre
les dades de valor afegit de la ciutat, de la cultura, afiliació a Seguretat Social,
assalariats, dades, etc., un estudi que facilitarà una fotografia molt important
d’aquest àmbit.
En  tercer  lloc,  s’ha  fet  un  encàrrec  a  300.000  Km/s  perquè  aporti  la  part  més  de
visualització de les dades i que permeti també la capacitat de debat que es requereix,
detectant els buits d’informació que moltes vegades hi ha.
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Per  acabar,  repeteix  que  es  preveu  tenir  tot  això  un  any  després  de  l’encàrrec,
malgrat  totes  les  dificultats  que  hi  ha  hagut  al  llarg  d’aquest  any,  de  manera  que
disposaran de l’informe final abans que acabi aquest any.

La Sra. SENDRA comenta que convé disposar de les dades al més aviat possible, ja que
abans  de  començar  a  pensar  en  el  pressupost  de  2021  caldria  disposar  d’aquesta
fotografia per veure què cal abordar i que hi hagi el màxim consens, també perquè els
grups municipals donin suport a l’Ajuntament de Barcelona.
Subratlla que, malgrat tot, la cultura segueix patint, i hi ha àmbits que encara no
estan  inclosos  en  la  concepció  pròpia  del  que  s’entén  per  cultura.  En  aquest  sentit,
observa que potser caldria fer un salt endavant més important del que en aquest
moment  estan  preveient,  incorporant-hi  de  ple  l’àmbit  del  pensament,  de  les
universitats, de la creació i dels continguts, amb una visió molt més àmplia i amb
noves propostes digitals. Remarca que hi ha molts reptes al davant, alguns ja d’abans
i d’altres que s’hi han afegit amb la crisi.
D’altra  banda,  assenyala  que  la  proposta  que  feien  de  creació  d’una  comissió,  en
referència a l’article del ROM, etc. hauria d’ajudar a preveure quins són els objectius
quan es disposi de les dades i  com s’organitzen aquests objectius, si  realment cal fer
un nou pla estratègic, i per quants anys, o bé cal una altra metodologia sobre el futur
de tot això.

El  Sr.  SUBIRATS  es  mostra  d’acord  amb  la  Sra.  Sendra,  especialment  pel  que  fa  a
ampliar la mirada en lloc de fer una mirada estreta al sector de la cultura.

ES DONA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/1139)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat en la Comissió del mes de febrer del 2020 amb el següent contingut:
(M1923/574) Que el govern publiqui abans de l’inici de curs la llista de parcs infantils
de  la  ciutat  de  Barcelona,  que  són  accessibles  a  la  pàgina  de  l’Institut  de  persones
amb  discapacitat,  tot  especificant  el  nivell  d’accessibilitat,  per  tal  que  les  famílies
puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants.

La Sra. MUNTÉ recorda que el seu grup va presentar el prec del qual demana
seguiment a la mateixa sessió en què el Govern va presentar un informe de
recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i inclusives, i subratlla que aquest
grup mai no deixarà d’insistir en un tema que el preocupa molt: només 9 parcs de la
ciutat de més de 800 són totalment accessibles, una dada que demostra que encara
queda molta feina per fer.
Tot  seguit,  remarca  que  l’accessibilitat,  en  un  sentit  ampli,  hauria  d’acompanyar  la
planificació de tota construcció, edificació o equipament municipal, i observa que els
mateixos materials poden ajudar a compensar les dificultats i aconseguir una major
eficiència en el desenvolupament de les capacitats dels nens i les nenes. Entén que
tots volen una ciutat inclusiva i que, per tant, han de fer possible el dret de tots els
nens a jugar junts.
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A continuació, posa de manifest que el Govern, que va esmenar el prec, es va
comprometre  a  fer  pública  abans  de  l’inici  de  curs  la  informació  sobre  el  nivell
d’accessibilitat dels parcs infantils de la ciutat perquè les famílies poguessin consultar-
la i decidir l’opció més convenient per a elles. Observa, però, que el curs ha començat
avui i la pàgina de jocs infantils no està actualitzada: per exemple, no hi consta que
els jardins del Doctor Pla i Armengol són totalment accessibles, quan sí que ho són.
Demana que s’actualitzi, una acció fàcil que no requereix gaire feina.
Per  acabar,  subratlla  que,  més  enllà  del  compliment  d’aquest  prec,  sobretot  cal
treballar perquè Barcelona disposi de molts més parcs accessibles.

El Sr. RIERA observa que el prec es va presentar abans de la COVID, amb la qual ha
arribat una realitat que ha canviat les nostres vides i ha alentit la feina en algunes
àrees per poder-ne prioritzar d’altres. Afirma, però, que malgrat això el compromís és
vigent i en el marc del Pacte de Barcelona que preveu el Pla d’ocupació hi ha tota una
línia on es preveu fer un pla ocupacional per a persones amb discapacitat en el qual
es farà l’auditoria dels jocs infantils.
Dit això, assenyala que, si bé el compromís inicial era publicar la llista abans de l’inici
del curs, es tindrà entre el novembre i el desembre, i espera poder compartir la
informació després de Nadal, no només amb el grup, sinó amb tots en general.

La  Sra.  MUNTÉ  subratlla  que  l’important  és  disposar  d’aquesta  informació  i  avançar
cap a la plena accessibilitat dels parcs infantils.

ES DONA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

El Sr. RIERA dona les gràcies a tothom per la sessió, que dona per finalitzada.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15.13h.
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