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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 15 de gener de 2019 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 15 de gener de 2019, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, sota la presidència de la Il·lma. 

Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Il·lmes. Sres. i els Il·lms. Srs.: Laia Ortiz 

Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Mercè 

Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Carmen Andrés Añón, Alberto Villagrasa Gil, Maria 

Rovira Torrens, Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé i Benaiges, assistits per l’assessora 

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

certifica. 

 

També hi són presents les Il·lmes. Sres. Trini Capdevila i Burniol i Gemma Sendra Planas i els  

Il·lms. Srs. Raimond Blasi i Navarro i Xavier Mulleras Vinzia. 

 

Igualment, són presents, la Sra Gemma Tarafa i Orpinell, comissionada de Salut i Diversitat 

Funcional i els Srs.: Miquel Àngel Essomba i Gelabert, comissionat d’Educació, Infància i 

Joventut; Joan Subirats i Humet, comissionat de Cultura; Álvaro Porro González, comissionat 

d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i Xavier Olivella Echevarne, gerent de 

l’Institut Barcelona Esports. 

 

Excusen la seva absència les Il·lmes. Sres. Mercedes Vidal Lago i Irma Rognoni i Viader. 

 

No hi és present l’Il·lm. Sr. Koldo Blanco Uzquiano. 

 

S’obre la sessió a les 9.32 h. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20172036) Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 12 de desembre de 2018, que prorroga 

el contracte de la gestió i explotació dels serveis esportius de la pista poliesportiva municipal 

Josep Comellas, adjudicat a Fundació Marcet. 

 

2.-  (16050010) Districte de Nou Barris. Del gerent municipal, de 10 de desembre de 2018, que 

prorroga i amplia la despesa del contracte que té per objecte la gestió del servei de bar-cafeteria 

del casal de gent gran Casa Nostra adjudicat al Sr. Juan Antonio Cruz Vizcaíno per un import 

de 1.900,00 euros. 
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3.-  (16050008) Districte de Nou Barris. Del gerent municipal, de 31 de desembre de 2018, que 

prorroga i amplia la despesa del contracte de gestió del servei de bar-cafeteria del casal de gent 

gran Turó de la Peira, adjudicat a la Sra. Josefa Vargas Trujillo, per import d’ampliació de 

2.858,18 euros. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 13 de desembre de 2018: 

 

4.-  (20182096) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de 

Sants-Montjuïc i la Unió d’Entitats de la Marina, NIF G-58441179 per a la gestió cívica del 

Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanelles, equipaments de titularitat municipal, 

ubicats respectivament al passeig de la Zona Franca 104 i passeig de la Zona Franca 185, del 

Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb el projecte de gestió presentat; AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 401.416,88 euros durant la 

vigència del conveni amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix 

document, a favor de la Unió d’Entitats de la Marina, NIF G-58441179, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida número 48574-92416-0603 dels exercicis 

corresponents, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Centre Cívic Casa del 

Rellotge i Sala Pepita Casanelles; ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a la 

Unió d’Entitats de la Marina amb NIF G-58441179, per un import de 401.416,88 euros durant 

la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Centre Cívic 

Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanelles, equipaments de titularitat municipal, ubicats 

respectivament al passeig de la Zona Franca 104 i passeig de la Zona Franca 185, del Districte 

de Sants-Montjuïc, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions; 

DECLARAR la no-inclusió en procediment de pública concurrència per les raons justificades a 

l’informe que consta a l’expedient; FACULTAR per a la seva signatura la Ima. Sra. Laura 

Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc; REQUERIR l’entitat gestora per tal 

que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura 

del conveni de formalització de la gestió cívica, i 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

5.-  (18003428) ALLIBERAR la quantitat de 43.440,52 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 

la licitació, del contracte 18003428 que té per objecte Gestió i programa sociocultural del 

Centre Cívic Parc Sandaru, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Tasca Serveis d’Animació, 

SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el document 

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

 

6.-  (1803370) ALLIBERAR la quantitat de 26.416,96 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 

la licitació, del contracte 18003370 que té per objecte Gestió i programa sociocultural del 

Centre Cívic Besòs, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Tasca Serveis d’Animació, SL, amb 

NIF B59533190, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el document 

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

 

7.-  (15SJ0079) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 

l’equipament municipal Camp de futbol Turó de la Peira, ubicat al carrer Travau, 62 de 

Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Centro Cultural 

Deportivo Turó de la Peira, amb NIF G08543480, sense dotació pressupostària i pel període de 
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l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, 

i signat el 13 de setembre de 2016. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat 

conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte 

a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

8.-  (15SJ0076) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 

l’equipament municipal Camp de futbol de Vallbona, ubicat al carrer Oristà, 8-10 de Barcelona, 

entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Racing Vallbona Club de 

futbol, amb NIF G60056041, sense dotació pressupostària i pel període de l’1 de gener de 2019 

fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, i signat el 25 de 

juliol de 2016. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni la Ima. Sra. 

Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

9.-  (2018/208 IMPD) APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona per a la prestació del 

servei dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de Barcelona, 

districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, per a l’any 2019. FACULTAR per a la seva 

formalització a la Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials i Presidenta de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de desembre de 2018: 

 

10.-  (20150358) APROVAR la continuïtat del contracte que té per objecte la gestió del servei de 

sales d’estudi nocturnes, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb CIF R5800395E, durant el 

temps indispensable fins a l0’adjudicació del contracte i, en tot cas, per un termini màxim 

comprès entre els dies 1 de gener de 2019 i 31 de març de 2019 en les mateixes condicions 

previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de 52.385,56 euros (IVA 

exempt). AUTORITZAR la despesa de 52.385,56 euros (IVA exempt), amb càrrec a la partida 

pressupostària 0201-22731-23222, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

DISPOSAR l’esmentada quantitat a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb CIF R5800395E, 

adjudicatària del contracte. NOTIFICAR al contractista l’acord de continuïtat referenciat. 

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

 

11.-  (20160137) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 

objecte la prestació del Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària 

públics i concertats de la ciutat així com la gestió del programa de formació dels professionals 

que realitzen el servei, durant el termini comprès entre els dies 1 de gener i 28 de febrer de 2019 

contracte adjudicat a la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai 

(Fundació Pere Tarrés), amb CIF R5800395E, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del 

plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic; AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de 

Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés), 

amb CIF R5800395E, la despesa del contracte núm. 16001338 per un import de 64.030,40 

euros, IVA exempt, amb càrrec al/s Pressupostos i Partides indicades en el document 

comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents; REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
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següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 

(Pg. de Sant Joan núm. 75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

12.-  (20160243) APROVAR la continuïtat del contracte que té per objecte la gestió del servei 

integral municipal d’informació, orientació i assessorament pel desenvolupament dels joves de 

la ciutat de Barcelona, adjudicat a QSL, Serveis Educatius, amb CIF B60641925, durant el 

temps indispensable fins a l’adjudicació del contracte i, en tot cas, per un termini màxim 

comprès entre els dies 1 de gener de 2019 i 31 de març de 2019 en les mateixes condicions 

previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un import total de 207.738,58 euros IVA 

inclòs. AUTORITZAR la despesa de 207.738,58 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 

pressupostària 0201-22731-23222, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

DISPOSAR l’esmentada quantitat a favor de QSL, Serveis Educatius, amb CIF B60641925, 

adjudicatària del contracte. NOTIFICAR al contractista l’acord de continuïtat referenciat. 

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

 

13.-  (20180259) ADJUDICAR el contracte núm. 18003127 que té per objecte la gestió i 

desenvolupament del projecte «Vincles»Bcn i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de 

manteniment de 3.000 tauletes i 3.000 connexions a internet, a la unió temporal d’empreses 

UTE Tunstall Televida – Vodafone - Saltó formada per Televida Servicios Sociosanitarios, 

SLU, amb CIF B-80925977, Vodafone España, SAU, amb CIF A-80907397 i Electrònica Saltó, 

SL, amb CIF B-25317827, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa, amb preferència a la resta de licitadors, de conformitat amb la proposta de la 

Mesa de Contractació, segons motivació de la present Acta, i per un import d’1.932.554,73 

euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.721.667,94 euros, pressupost net, i 

210.886,80 euros en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 i el 21 per 100, 

segons la prestació; i amb els següents preus unitaris: - Preu unitari Alta d’usuari tipus A o B. 

Aquesta "alta d’usuari" inclou els serveis de valoració i alta i acompanyament durant els 2 

primers mesos que figuren al PPT, 59,1392 euros / unitat. - Preu unitari Manteniment d’usuari 

tipus A o B. Aquest "manteniment d’usuari inclou els serveis de baixa, suport addicional baix, 

mig i alt i el servei de seguiment bàsic que figuren al PPT, 2,9254 euros / unitat. - Preu unitari 

mensual de la Connexió a internet de les tauletes (més la seva corresponent SIM) + 

Manteniment mensual de les tauletes (usuaris A), 14,98 euros / unitat. - Preu unitari de la 

Tauleta ( inclou el planxat de la mateixa), 176,00 euros / unitat. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en 

el document comptable, amb el següent desglossament: 1.721.667,94 euros, pressupost net, i 

210.886,80 euros en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 i el 21 per 100, 

segons la prestació. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el 

contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 

(Pg. de Sant Joan núm. 75, 9è). DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

14.-  (20180300) APROVAR el conveni de gestió cívica del Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la Joventut de Barcelona, amb 

CIF V-08825804. DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en l’oferta, de 

conformitat amb la normativa aplicable a la gestió cívica, segons es justifica a l’informe adjunt 

de la Direcció del Programa de Joventut. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa màxima de 

320.000,00 euros amb càrrec de la partida 0201 489.03 232.22, dels quals 160.000,00 euros 
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corresponen a l’any 2019 i 160.000,00 euros per l’any 2020, condicionats a l’existència de 

crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb allò que preveu l’acord de gestió cívica. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni de gestió cívica, així com la de 

tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

15.-  (20180411) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Observatori 

de Drets Humans (DESC) amb NIF G61829198, Plataforma de Afectados por la Hipoteca amb 

NIF G65526386, l’Aliança contra la pobresa energètica, i l’Associació catalana d’Enginyeria 

Sense Fronteres amb NIF G60910528, per a l’execució del projecte “Dret a l’habitatge i a 

l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social”, per atendre els col·lectius 

que es trobin immersos o ja hagin patit processos de desnonament o bé que es trobin davant 

d’un risc real de patir-lo, així com aquells que poden perdre els drets al consum d’energia o 

aigua, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 

els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 

de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de 324.600,00 euros. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en 

els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’Associació 

Observatori de Drets Humans (DESC), amb NIF núm. G61829198, la despesa de 324.600,00 

euros, dels quals 54.035,00 euros corresponen a l’exercici 2018, 162.300,00 euros a l’exercici 

2019 i 108.265,00 euros a l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient, amb càrrec a la partida 0201 48903 23145, equivalent al 80% del cost total del 

projecte (405.750,00 euros), degudament justificat pel Gerent de Drets Socials, en el seu 

informe emès el 13 de desembre de 2018, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 

efectes es dona per reproduït. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2018, 31 de desembre de 2019 i 

31 d’agost de 2020, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 

pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de 

Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 

que se’n derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

16.-  (20180416) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Privada 

Instituto de Salud Global Barcelona, amb NIF núm. G65341695, per a l’execució del projecte 

“Reforçant la ciutat de Barcelona com a capital europea de recerca i translació”, per incidir en 

la millora de la salut de la ciutadania, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 

concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, 

per un import de 250.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor de Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona, amb NIF núm. 

G65341695, la despesa total de 250.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del projecte 

(500.000,00 euros), d’acord amb el desglossament següent: 50.000,00 euros aniran a càrrec de 

la partida 0501-48902-15011 del pressupost 2018 de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat; 50.000,00 euros aniran a càrrec de la partida 0702-46311-48741 del pressupost 2018 

de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local; 100.000,00 euros aniran a 

càrrec de la partida D-0701-48741-23291 del pressupost 2018 de la Direcció de Serveis Justícia 

Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i Economia; i 50.000,00 euros 
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aniran a càrrec de la partida 0201-48696-31111 del pressupost 2018 del Departament de Salut, 

d’acord amb l’informe emès per la cap del Departament de Salut que consta a l’expedient. 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar 

des de la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació 

es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 

2018. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tercera Tinenta d’Alcaldia i Regidora de 

l’Àrea de Drets Socials, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello i Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i la lma. 

Sra. Janet Sanz i Cid, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per a la signatura 

de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. 

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

 

17.-  (20160244) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 

objecte el servei de suport tècnic al desenvolupament de l’acord ciutadà per una Barcelona 

inclusiva i les estratègies d’inclusió que s’impulsin en el seu marc, durant el termini comprés 

entre els dies 1 de gener de 2019 i fins al 24 de desembre de 2020, adjudicat el 30 de novembre 

de 2016 a Estratègies de Qualitat Urbana, SL, amb NIF núm. B60838307, d’acord amb el que 

estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 

contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import 

de 370.374,83 euros, IVA inclòs AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de Estratègies de 

Qualitat Urbana, SL, amb NIF núm. B60838307, la despesa del contracte núm. 16002677 per 

un import de 370.374,83 euros (IVA inclòs), amb càrrec al/s Pressupostos i Partides indicades 

en el document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents; REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga 

del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 

(Pg. de Sant Joan núm. 75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

18.-  (20180420) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Pensium 

SL per al desenvolupament del projecte “Pensió Immobiliària”, vigent des del dia següent a la 

seva formalització fins al compliment de les obligacions previstes al pacte setè del conveni o 

com a màxim el 31 de desembre de 2019; i es podrà prorrogar expressament fins un màxim 

d’un any per acord de les parts, manifestat expressament amb un mes d’antelació a la data de 

finalització de la vigència, mitjançant un annex de ratificació (document de pròrroga), sempre 

que la naturalesa de l’objecte ho permeti. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 

Tinenta d’Alcaldia i Regidora de l’Àrea de Drets Socials per a la signatura de l’esmentat 

conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.-  (18S16361 1336/18) APROVAR el conveni específic entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consell de la Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, pel desenvolupament del Projecte 

CJB 2018-2019 en els àmbits de Cultura, Drets de Ciutadania, de Feminismes i LGBTI+ i de 

participació i acció comunitària, (annex al Conveni marc subscrit en data 14 de setembre de 

2018) que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa i amb caràcter 

excepcional de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, 

per un import de 155.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 

raons d’interès públic justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR, a favor del Consell de la Joventut de Barcelona amb NIF V08825804, la despesa 
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total de 105.000,00 euros equivalent al 60% del cost total del projecte (175.000,00 euros) amb 

càrrec a les partides dels exercicis 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost municipal dels exercicis corresponents, següents: 0801-48903-23252: 

9.500,00 euros en l’exercici 2018 i 9.500,00 euros en l’exercici 2019; 0801-48903-23241: 

9.000,00 euros en l’exercici 2018 i 9.000,00 euros en l’exercici 2019; 0801-48903-23254: 

9.500,00 euros en l’exercici 2018 i 9.500,00 euros en l’exercici 2019; i 0801-48903-23182: 

24.500,00 euros en l’exercici 2018 i 24.500,00 euros en l’exercici 2019. L’import d’aquesta 

subvenció (105.000,00 euros) i la subvenció de l’Institut de Cultura de Barcelona (50.00,00 

euros) que instrumenta aquest conveni equivalen al 88,57% de la totalitat del cost del projecte 

(175.000 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts en els terminis i formes establerts al pacte sisè d’aquest conveni 

específic. FACULTAR l’lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia i Regidor de 

Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, per a la signatura de l’esmentat 

Conveni específic, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. DONAR 

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

 

20.-  (20155009) PRORROGAR la vigència del contracte 15C00009 que té per objecte la gestió i 

dinamització d’espais esportius i pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 de 

gener al 31 de juliol de 2019, en virtut de la clàusula 3 del plec administratiu particular. 

AUTORITZAR la despesa per un import màxim de 146.835,12 euros amb càrrec al pressupost 

de 2019, en concepte de subvenció màxima, per mantenir l’equilibri econòmic, aplicació 

pressupostària D/0601/48999/34112, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al 

pressupost corresponent i DISPOSAR-LA a favor de l’Associació Esportiva Ciutat Vella de 

Barcelona, NIF G08941494. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga 

del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

21.-  (20149202) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 14C00013 que té per 

objecte la gestió i explotació CC Urgell, de l’1 de gener al 30 d’abril del 2019, per un import de 

73.821,00 euros, d’acord amb l’art 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny i el plec de 

clàusules administratives, segons informes adjunts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a 

favor de Ludic3, SCCL, NIF F-60475902, adjudicatària del contracte, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. REQUERIR l’adjudicatari per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 

comparegui per formalitzar la continuïtat del contracte a les dependències Departament de 

Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-

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

 

22.-  (20169203) APROVAR la pròrroga de la concessió número 15C00024 que té per objecte la 

gestió i explotació CC Sagrada Família i casal infantil del Districte de l’Eixample, des de l’1 de 

gener del 2019 al 31 de desembre de 2019, per un import de 375.100,00 euros, d’acord amb 

l’article 29.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, i la clàusula 3a del plec de 

clàusules administratives particulars, on es preveu la pròrroga de la concessió. AUTORITZAR i 

DISPOSAR l’ import de 375.100,00 euros, a favor de Serveis a les Persones Encis, SCCL, NIF 

F60137411, adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 

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

pressupost/os corresponents. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga 
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del contracte a les dependències Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com a 

responsable del contracte la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

23.-  (20169204) APROVAR la pròrroga de la concessió número 15C00020 que té per objecte la 

gestió i explotació Centre cívic i Casal infantil Cotxeres Borrell i Auditori Calàbria, 66 del 

Districte de l’Eixample, des de l’1 de gener del 2019 al 31 de desembre de 2019, per un import 

de 310.391,53 euros, d’acord amb l’article 29.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic, i la clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars, on es preveu la pròrroga 

de la concessió. AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 310.391,53 euros, a favor de Trànsit 

Projectes, SL, NIF b-59489351, adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponents. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per 

formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències Departament de Recursos Interns. 

DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

24.-  (20169205) APROVAR la pròrroga de la concessió número 16C00003 que té per objecte la 

gestió i explotació centre cívic i Casal infantil Fort Pienc del Districte de l’Eixample, des de l’1 

de gener del 2019 al 31 de desembre de 2019, per un import de 253.921,18 euros, d’acord amb 

l’article 29.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, i la clàusula 3a del plec de 

clàusules administratives particulars, on es preveu la pròrroga de la concessió. AUTORITZAR i 

DISPOSAR l’import de 253.921,18 euros, a favor de Ludic3, SCCL, NIF F60475902, 

adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 

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

corresponents. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del 

contracte a les dependències Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable 

del contracte la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

25.-  (20172005) PRORROGAR, de mutu acord, la vigència del conveni per a la gestió cívica del 

Centre Cívic Font de la Guatlla (Districte de Sants-Montjuïc), formalitzat per aquest 

Ajuntament el 2 de gener de 2017 amb l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-

Magòria (NIF G58300963), pel període comprès entre el 2 de gener de 2019 i el 31 de 

desembre de 2020, d’acord amb el previst a la clàusula tercera del referit conveni; AMPLIAR 

l’autorització i disposició de despesa per un import de 267.482,00 euros amb càrrec a les 

partides del pressupost municipal dels exercicis 2019-2020 que s’indiquen en el corresponent 

document comptable, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida dels 

exercicis respectius, per a subvencionar el desenvolupament de la referida gestió cívica, a favor 

de l’AAVV Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963; REQUERIR l’entitat gestora per 

tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la 

signatura de de la pròrroga del conveni de formalització de la gestió cívica, i 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. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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26.-  (20172005) AMPLIAR l’autorització i disposició de despesa per un import de 892,51 euros 

amb càrrec al/ls pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de 

l’Associació de Veïns Font Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963 per a Conveni de Gestió 

Cívica del Centre Cívic Font de la Guatlla, amb motiu de les inscripcions bonificades als 

ciutadans en situació d’atur al Centre Cívic Font de la Guatlla. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

27.-  (160200002) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri 

econòmic financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte la gestió, dinamització 

i coordinació del Centre Cívic Can Deu, en compliment de la mesura de govern M0711/5998 de 

27 de març de 2009, modificada a partir de l’1 de gener de 2012, relativa el pagament del 50% 

de les quotes ordinàries d’accés a les activitats del centre cívic per a les persones en situació 

d’atur pel període gener a desembre 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa 

en la quantitat de 1.988,40 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 

document a Club Lleuresport de Barcelona G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

28.-  (180200001) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri 

econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la gestió, dinamització 

i coordinació del Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart, en compliment de la mesura de govern 

M0711/5998 de 27 de març de 2009, modificada a partir de l’1 de gener de 2012, relativa el 

pagament del 50% de les quotes ordinàries d’accés a les activitats del centre cívic per a les 

persones en situació d’atur pel període gener a desembre de 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR 

i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 3.031,83 euros amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicades en aquest mateix document a Club Lleuresport de Barcelona G60320132. DONAR-

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

 

29.-  (160200001) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l’equilibri 

econòmic financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte la gestió, dinamització 

i coordinació del Centre Cívic Trias i Peitx, en compliment de la mesura de govern 

M0711/5998 de 27 de març de 2009, modificada a partir de l’1 de gener de 2012, relativa el 

pagament del 50% de les quotes ordinàries d’accés a les activitats del centre cívic per a les 

persones en situació d’atur pel període gener a desembre de 2018; AUTORITZAR, DISPOSAR 

i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 2.454,55 euros amb càrrec al Pressupost i Partida 

indicades en aquest mateix document a Club Lleuresport de Barcelona G60320132. DONAR-

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

 

30.-  (20180032) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat 

Lluïsos de Gràcia Barcelona, amb NIF G58040775, per a Promoció d’activitats culturals i 

participatives, amb una vigència des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2019. Atès 

l’interès públic de l’esmentada entitat i de les accions que duen a terme descrites en el projecte, 

ES DECLARA la no-inclusió en convocatòria pública per aquestes raons i s’instrumenta 

l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 

conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament 

de Barcelona, per un import de 25.000,00 euros per l’any 2018, equivalent al 48,73% del cost 

total del projecte (51.300 euros) i 27.000,00 euros per l’any 2019, equivalent al 49,63% del cost 

total del projecte (54.400 euros), condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la 

partida corresponent per a l’exercici 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en el corresponent document. REQUERIR l’entitat 
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beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització del Projecte, 

presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons 

rebuts. FACULTAR el Regidor del Districte de Gràcia per a la signatura dels documents 

necessaris per a materialitzar aquest conveni. I DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

31.-  (20190007) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Taller 

d’Història de Gràcia Centre d’Estudis, amb NIF G60573219, per a la Gestió Cívica dels 

equipaments de la finca Sansalvador i el refugi antiaeri de la plaça del Diamant, 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 quantitat de 80.000,00 euros 

a favor de l’esmentada Entitat, en concepte de subvenció màxima per al desenvolupament del 

projecte de Gestió Cívica, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, condicionat, quant a l’exercici 2019 i 2020, a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en la partida corresponent; FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del 

Districte de Gràcia, Im. Sr. Eloi Badia i Casas; ABONAR les esmentades quantitats a l’Entitat 

Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis, amb NIF G60573219, d’acord amb allò establert 

en el conveni, prèvia signatura del present acord per ambdues parts; REQUERIR a l’entitat 

beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats al text del conveni presenti la 

documentació justificativa dels fons rebuts. Aquesta haurà de contenir memòria d’actuació amb 

indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del 

cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

32.-  (1/2018) ADJUDICAR el contracte núm. 18002094 que té per objecte la gestió, la dinamització 

i l’organització de les activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre 

Cívic Carmel, situat al carrer Santuari número 27 del Districte d’Horta-Guinardó, per un import 

de 674.372,57 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, i d’acord amb la 

seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR 

a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 674.372,57 euros (IVA inclòs), dels 

quals 557.332,70 euros corresponen al preu net i 117.039,87 euros a l’IVA. FIXAR en 

27.866,64 euros l’import de la garantia definitiva. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 

comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Districte d’Horta-Guinardó. 

DESIGNAR com a responsable del contracte el/la Director/a Serveis a les Persones i al 

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

 

33.-  (230/2014) AMPLIAR l’autorització i disposició de despesa per la continuïtat del servei pel 

període de l’1 de gener al 30 de juny de 2019 del contracte de gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió, número 14C00019, que té per objecte la direcció, promoció, 

dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural de 

l’Espai Jove Boca Nord, per una subvenció màxima de 124.021,80 euros, amb càrrec al 

Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; en compliment de les clàusules 
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núm. 17, 2.a i núm. 3, 1.2 c) del plec de clàusules administratives de l’esmentat contracte, i el 

previst a l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. DISPOSAR-LA a favor de Iniciatives i Programes, 

SL, NIF B59545913. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continuïtat del 

servei del contracte a les dependències del Districte d’Horta-Guinardó. DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del 

Districte d’Horta-Guinardó. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

34.-  (18010198) INICIAR l’expedient per a la contractació de la Gestió i dinamització de serveis del 

Centre Cívic Torre Llobeta, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

núm. de contracte 1805175, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, amb un pressupost base de licitació de 617.377,94 euros (IVA inclòs), i un valor estimat 

de 765.344,55 euros. 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 

càrrec a la partida 227.19-337.11-06.08 dels pressupostos 2019-2021, amb el següent 

desglossament: pressupost net 510.229,70 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de 

l’IVA de 107.148,24 euros, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos posteriors a l’actual atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici 

següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

35.-  (18010209) INICIAR l’expedient per a la contractació del Programa de Gent Gran de Nou 

Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18005895, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 

base de licitació d’1.292.455,34 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 2.007.222,31 euros. 

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 càrrec a la 

partida 227.19-232.31-06.08 dels pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament: 

pressupost net 1.174.959,40 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 

117.495,94 euros, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

posteriors a l’actual atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva 

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

 

36.-  (15SJ0077) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 

l’equipament municipal Camp de futbol de Canyelles, ubicat a la carretera Alta de Roquetes, 

55-63, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Club Esportiu 

Canyelles, amb NIF G64599715, sense dotació pressupostària i pel període de l’1 de gener de 

2019 fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, signat el 25 de 

juliol de 2016. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni la Ima. Sra. 

Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

37.-  (15SJ0080) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 

l’equipament municipal Complex Esportiu Municipal La Guineueta, ubicat al carrer Castor, 1-

11 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Club 

Escola Esportiva Guineueta, amb NIF G58502436, sense dotació pressupostària i pel període de 
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l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, 

signat el 13 de setembre de 2016. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat 

conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte 

a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.  

 

38.-  (20194000) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Joves del Clot i el Camp de l’Arpa del 

Clot a l’Associació Casal de Joves del Clot-Camp de l’Arpa, amb NIF G66228487, per haver 

obtingut la millor puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts en les Bases 

reguladores de l’adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, 

amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. DISPOSAR la 

despesa a favor de l’Associació Casal de Joves del Clot-Camp de l’Arpa, amb NIF G66228487, 

en concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de les bases reguladores de l’adjudicació de 

la gestió cívica per un import de 32.000,00 euros per l’any 2019 i 34.000,00 euros per a l’any 

2020, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, 

condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària que, 

en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del 

conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat beneficiaria que, en el termini 

màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un 

compte justificatiu que haurà d’incloure memòria d’actuació i memòria justificativa del cost 

total del projecte. FACULTAR al regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura de 

l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 DESPATX D’OFICI SAP 

 

1.- (20183049) Del gerent del districte de Sant Martí, de 29 de novembre de 2018, que adjudica a 

Oserma 1992 Obras y Servicios, SL el contracte relatiu a l’obra d’unificació d’accessos i de 

millores d’accessibilitat general als equipaments de Ca l’Isidret, per als exercicis 2018-2019, i 

per un import de 107.973,63 euros. 

 

2.- (20183049) Del gerent del districte de Sant Martí, de 29 de novembre de 2018, que allibera part 

de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la obra d’unificació d’accessos i de 

millores d’accessibilitat general als equipaments de Ca l’Isidret, per als exercicis 2018-2019, i 

per un import de 15.045,22 euros. 

 

3.- (20191002) Del gerent municipal, de 4 de desembre de 2018, que adjudica a Tasca Serveis 

d’Animació, S.L. el contracte relatiu als serveis de gestió, dinamització i coordinació del Punt 

d’InfoJOve, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 204.012,22 euros. 

 

4.- (20191002) Del gerent municipal, de 4 de desembre de 2018, que allibera part de l’autorització 

de la despesa del contracte relatiu als serveis de gestió, dinamització i coordinació del Punt 

d’InfoJOve, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 8.947,78 euros. 

 

5.- (0268/18) Del gerent municipal, de 4 de desembre de 2018, que aprova el reajustament de les 

anualitats del contracte relatiu als serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats del 

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 0,00 

euros. 
 

6.- (s/n) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 12 

de desembre de 2018, que adjudica a Alba Alfageme Casanova el contracte relatiu a l’espai de 

supervisió professional unitat municipal contra el tràfic d’éssers humans, per als exercicis 2018-

2019, i per un import de 8.600,00 euros. 



 

Ref: CCP 1/19 Drets Socials 
v. 16/ 1/ 2019 12: 38 

13 

 

7.- (180100173) De la gerent del districte de Nou Barris, de 12 de desembre de 2018, que allibera 

part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al servei de reforç educatiu a joves de 

formació post-obligatòria, per als exercicis 2018-2019, i per un import d’1.380,00 euros. 

 

8.- (20180434) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Francisco Marfa Badaroux el contracte relatiu a la realització de les propostes d’incoació 

d’expedients sancionadors a companyies de subministrament, per als exercicis 2018-2019, i per 

un import de 17.908,00 euros. 

 

9.- (20180456) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Massimiliano Rumignani el contracte relatiu al servei de suport a la comunicació del projecte 

URB-Inclusion, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 12.795,75 euros. 

 

10.- (20180433) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Mireia Cabero Jounou el contracte relatiu a desenvolupar una prova pilot de punts d’educació 

emocional, que consistirà en un informe sobre promoció de la salut emocional a la ciutat, per 

als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.968,50 euros. 

 

11.- (20180461) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Creación Positiva (persones amb VIH) el contracte relatiu a la implementació experimental de 

formació i/o acompanyament en salut sexual i reproductiva des de la perspectiva de drets per a 

agents comunitàries de Ciutat Vella, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.999,00 

euros. 

 

12.- (20180439) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

l’Associació Planificació Familiar de Catalunya i Balears el contracte relatiu a l’elaboració d’un 

model per a la formació i sensibilització de drets sexuals i reproductius als centres oberts de la 

ciutat de Barcelona, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.999,00 euros. 

 

13.- (20180415) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Oliveras Coll i Associats, S.L. el contracte relatiu a l’anàlisi de perfils i necessitats dels casos 

que queden fora dels circuits d’atenció adreçats a persones amb problemes de salut mental o 

amb risc de patir-los, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 18.089,50 euros. 

 

14.- (20180447) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a la 

Fundació Eulàlia Torras de Bea el contracte relatiu al desenvolupament d’un programa de 

prevenció primària i d’intervenció multifamiliar amb infants i adolescents i llurs progenitors 

diagnosticats de trastorn mental, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.950,00 

euros. 

 

15.- (20180452) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a la 

Federació Salut Mental de Catalunya el contracte relatiu a l’anàlisi de necessitats d’autonomia 

personal i relacional en l’àmbit comunitari dels joves amb trastorn mental greu que han estat 

vinculats als centres de tractament de salut mental, per als exercicis 2018-2019, i per un import 

de 14.999,00 euros. 
 

16.- (20180460) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Grupo Trabajo Tratamiento Virus Inmunológico H. el contracte relatiu a l’elaboració d’una guia 

que reculli els recursos per prevenir i tractar les infeccions de transmissió sexual, per als 

exercicis 2018-2019, i per un import de 5.000,00 euros. 
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17.- (20180466) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

Ventilador Cultural, SL. el contracte relatiu a la preparació de materials, coordinació, 

organització i avaluació de l’acte per a la presentació del Pla d’equipaments i serveis juvenils, 

per als exercicis 2018-2019, i per un import de 15.772,35 euros.  

 

18.- (20180451) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 12 de desembre de 2018, que adjudica a 

As America-Europa de Regiones y Ciudades el contracte relatiu al suport metodològic per a 

l’organització de la trobada internacional de ciutats per a la salut mental, per als exercicis 2018-

2019, i per un import de 16.940,00 euros. 

 

19.-  (20180487) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 13 de desembre de 2018, que adjudica a 

Interactora, SL. el contracte relatiu a la valoració de les actuacions en l’àmbit de projectes 

relacionats amb l’activitat física i de l’esport,, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 

16.965,41 euros. 

 

20.- (20189203) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 14 de desembre de 2018, que aprova 

el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la gestió i dinamització del centre cívic el 

Sortidor adjudicat a Calaix de Cultura, SL, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 

euros. 

 

21.- (20189204) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 14 de desembre de 2018, que aprova 

el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la gestió i dinamització del servei de 

noves tecnologies –punt multimèdia– a la Casa del Mig i la Marina adjudicat a Calaix de 

Cultura, SL, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 0,00 euros. 

 

22.- (20180504) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 17 de desembre de 2018, que adjudica a 

Robot Innocent SLU. el contracte relatiu a l’elaboració de la conceptualització i disseny gràfic 

del nou web de l’Observatori de Salut i Qualitat de Vida, per als exercicis 2018-2019, i per un 

import de 17.666,00 euros. 

 

23.- (20180467) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 17 de desembre de 2018, que adjudica a 

Joan Valduvieco Llopart el contracte relatiu al desenvolupament i evolució de l’aplicatiu 

“lesmevesajudes.barcelona”, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.968,50 euros. 

 

24.- (20180498) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 17 de desembre de 2018, que adjudica a 

Consult. Metodes i Tecn. Aplicades el contracte relatiu a la cerca i sistematització de recursos i 

serveis adreçats a persones i/o famílies que exerceixen la cura i persones amb malalties 

cròniques, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 9.897,80 euros. 

 

25.- (20171000) Del gerent municipal, de 17 de desembre de 2018, que prorroga el contracte relatiu 

a la gestió i dinamització del programa “ANNISA” adjudicat a la Fundació Surt, Fundació de 

Dones, per a l’exercici 2019, i per un import de 16.736,50 euros. 

 

26.- (20171060) Del gerent municipal, de 17 de desembre de 2018, que prorroga el contracte relatiu 

a la dinamització sociocultural del centre cívic Can Felipa adjudicat a Progess Projectes i Gestió 

de Serveis Socials, per a l’exercici 2019, i per un import de 241.812,16 euros. 
 

27.- (18010142) De la gerent del districte de Nou Barris, de 17 de desembre de 2018, que allibera la 

despesa del contracte relatiu a la gestió i dinamització del casal de gent gran Casa Nostra 

adjudicat a ASoc. Esport-3, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.054,58 euros. 
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28.- (139-2018) Del gerent municipal, de 17 de desembre de 2018, que adjudica a la Fundació Pere 

Tarrés el contracte relatiu a la gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l’Espai Petit 

Drac, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 275.866,51 euros. 

 

29.- (120/2018) Del gerent municipal, de 17 de desembre de 2018, que adjudica a Club Lleuresport 

de Barcelona el contracte relatiu a la prospecció, el disseny, la gestió i la dinamització del futur 

espai de cotreball “La Clota”, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 186.856,60 euros. 

 

30.- (20180431) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 20 de desembre de 2018, que adjudica a 

Share and Grow, SCP, el contracte relatiu al servei de suport jurídic a la Direcció d’Estratègia i 

Innovació – Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.999, 96 

euros. 

 

31.- (20170140) De la gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 28 de desembre de 2018, que anul·la 

part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al desenvolupament d’una oficina 

tècnica de suport als projectes d’innovació social de la Direcció de Serveis d’Estratègia i 

Innovació, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

1.-  (M1519/10832) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del 

desenvolupament i aplicació del projecte «Vincles» per evitar l’aïllament de les persones grans, 

detallant el nombre de dispositius mòbils i usuaris per a cadascun dels districtes de la ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ dona les gràcies al Sr. Villagrasa per haver donat al Govern l’oportunitat 

d’informar sobre l’estat del projecte «Vincles», que es va presentar el 2014, sota el lideratge de 

la regidora Fandos, i va obtenir el primer premi de la Fundació Bloomberg com a projecte 

d’innovació tecnològica adreçat a les persones grans. Assenyala que, dels 5 milions d’euros del 

premi, ja se n’han invertit 2.736.000 i en resten pendents uns 2.200.000. 

Tot seguit, explica les diferents fases que ha tingut el projecte: 

- El 2015 es va treballar en la definició del perfil de l’usuari i el desenvolupament tecnològic 

del projecte, amb les dificultats que implica per a un institut públic desenvolupar una aplicació i 

trobar les solucions més àgils, i l’Àrea de Drets Socials, amb la regidora de Cicles de Vida, va 

treballar perquè «Vincles» s’articulés amb la resta de projectes d’atenció a les persones grans i 

lluita contra la solitud, com ara «Radars». 

- El gener de 2017 es va iniciar la prova pilot a l’Eixample i a Sant Martí, amb les tauletes 

repartides i el programa en marxa, que no només és tecnologia, sinó també un treball de 

professionals on es dinamitza, s’ofereixen activitats i es connecta amb xarxes familiars i de 

l’entorn. 

- El març de 2018 el servei es va estendre a tots els barris de la ciutat i a finals d’any hi havia 

1.000 persones usuàries. Aquestes persones arriben derivades sobretot des de Serveis Socials, 

atès que són detectors i porta d’entrada de persones grans, els centres d’atenció primària, les 

àrees de salut, el servei de teleassistència i entitats que treballen amb persones grans, com ara 

Amics de la Gent Gran, que són agents clau en la difusió del servei. 
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- El novembre de 2018 es va millorar l’aplicació a partir de l’avaluació de la primera versió, i la 

segona versió incorporava els suggeriments de les persones usuàries, com ara la possibilitat 

d’escriure a l’aplicació, no només connectar-se amb vídeos o notícies, i en una trobada que es 

va fer amb els primers usuaris i familiars es va posar de manifest que l’aplicació ampliava les 

oportunitats de les persones usuàries, que, per exemple, gràcies a la creació de noves xarxes 

sortien més de casa o podien relacionar-se més amb nets que vivien lluny. 

- Al gener ha entrat en vigor un nou contracte de gestió perquè l’aplicació sigui universal, és a 

dir, que no sigui necessari rebre la tauleta amb l’eina per accedir-hi. 

 

A continuació, exposa que actualment hi ha 4.000 persones vinculades a la xarxa (familiars 

inclosos), que han descarregat l’aplicació i en poden fer ús, i hi ha una xarxa formada per 70 

grups d’afinitat (de teatre, cultura, territori, etc.), a partir dels quals també s’articulen les 

persones i les xarxes; indica que els dos districtes amb més usuaris són l’Eixample (més de 

300) i Sant Martí (aproximadament 379), els districtes on es va posar en marxa el projecte pilot, 

i manifesta la voluntat del Govern de continuar treballant en la integració de tots els serveis, 

així com en qüestions de predicció i d’intel·ligència artificial, que permetin obtenir avaluacions 

realment rigoroses sobre l’impacte de l’aplicació en la lluita contra la solitud no volguda i 

facilitin la incorporació de millores. 

En darrer lloc, comenta que també es treballa per aconseguir un model de dinamització que 

posi en valor totes les activitats que hi ha: s’han fet guies, materials de difusió i campanyes de 

comunicació perquè el servei estigui a disposició de tothom qui el necessiti, ja que de vegades 

el problema és que la gent no coneix els serveis. 

 

El Sr. VILLAGRASA agraeix la informació sobre l’estat de desenvolupament d’un projecte 

que va rebre un premi de 5 milions d’euros el 2014, moment en què es volia arribar a 20.000 

usuaris, objectiu difícil d’assolir tenint en compte les dades actuals, i pregunta si es continua 

tenint aquest objectiu o bé se’n planteja un altre, i quina estratègia se seguirà a partir d’ara. 

D’altra banda, observa que dels 1.750 usuaris als quals es volia arribar el 2017 només s’ha 

arribat als 1.000 i, a més, els usuaris de l’Eixample i de Sant Martí sumen aproximadament 

680, i pregunta com s’han anat executant els 2,5 milions d’euros que ja s’han executat i com 

s’executaran els 2 milions restants. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de l’informe sobre un projecte molt difícil que el seu 

equip va treballar molt intensament i que, com s’ha dit, va guanyar el Premi Bloomberg 

(competia amb més de 155 ciutats, de les quals van ser seleccionades 21, entre les quals hi 

havia Londres, Amsterdam i Estocolm), i posa de manifest la preocupació amb què el seu grup 

ha vist la lentitud amb què s’ha anat desenvolupant. 

Indica que «Vincles» es va presentar com una eina d’innovació social que representava un 

canvi en el model d’atenció a les persones grans que se senten aïllades i volia trencar amb 

l’aïllament mitjançant l’establiment d’una xarxa de suport que podia incloure familiars, amics, 

voluntaris i la xarxa pública de treballadors socials i de salut. Subratlla que, contràriament al 

que s’ha afirmat, el projecte des del primer moment ja preveia la connexió amb aquests 

treballadors, així com que fos transferible a altres ciutats, de manera que requeria la creació 

d’un software lliure i obert, un dels elements que més punts va donar al projecte en el concurs. 

A continuació, observa que de l’objectiu inicial per al 2017 (20.000 usuaris) a la realitat actual 

(1.000) hi ha molta diferència i que el retard en l’execució és considerable. Entén que, si bé tot 

és millorable i potser l’objectiu era massa ambiciós, el motiu pel qual s’ha trigat tant a revisar 

el projecte i a posar-lo en marxa és que en un principi el Grup de BC no hi creia. Celebra que 

aquest grup per fi hi aposti i segueixi la línia iniciada al començament. 
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En darrer lloc, pregunta quina part de la inversió procedeix de la Fundació Bloomberg —el seu 

grup espera que els diners del premi no es perdin— i quina de l’Ajuntament, així com amb quin 

objectiu i amb quin calendari es treballa actualment. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de l’informe, que entén, però, que es podria haver 

presentat abans —observa que a la sessió d’avui, a quatre mesos d’acabar la legislatura, no hi 

ha cap informe ni cap mesura de govern—, i dona les gràcies al PP per haver demanat la 

compareixença. 

Subratlla que el projecte «Vincles», que té el suport de tots els grups, és un projecte necessari 

per a la gent gran, i posa de manifest que a Barcelona cada vegada hi ha més persones grans 

(actualment, més de 348.000 persones de més de 65 anys) i les administracions públiques han 

d’abordar el problema de la solitud. 

Coincideix que, si bé potser l’objectiu inicial (arribar a 20.000 usuaris) era massa ambiciós, la 

diferència entre aquest i el nombre d’usuaris actual (1.000, ni tan sols s’ha arribat als 1.750 a 

què es va comprometre el Govern) és massa gran, i demana que es reflexioni sobre el que ha 

passat perquè des del 2014 s’hagi avançat tan poc. 

Per acabar, pregunta si el projecte s’ha implementat a tots els districtes de la ciutat —cosa 

necessària per afavorir la igualtat d’oportunitats—, a quantes persones s’arribarà, amb quin 

pressupost, i quina valoració se’n fa, i observa que avui el Govern podria haver facilitat un 

informe als grups sobre l’estat del projecte, però s’ha limitat a donar-ne pinzellades. Per això, 

demana que, si és possible, es faci arribar aquest informe als grups per correu electrònic. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la informació facilitada, alguna de la qual el seu grup ja coneixia, 

i posa de manifest que el darrer informe sobre «Vincles» és de febrer de 2017 (també s’hi va fer 

una petita referència en la mesura de govern de la promoció de les persones grans a la ciutat de 

Barcelona 2017-2021, en què es va dir que un dels objectius del 2018 dintre del dret al 

coneixement per fomentar la formació continuada era l’apoderament de la gent gran en l’ús de 

tauletes, especialment de l’aplicació «Vincles»). 

D’altra banda, comenta que el seu grup no va saber pel Govern, sinó per la premsa, que 

l’Ajuntament havia iniciat la fase de formació de més de 2.000 persones grans en l’ús de 

dispositius mòbils, que durava del novembre de 2017 al desembre de 2018 i en la qual es van 

impartir 150 tallers en quatre sessions d’una hora i mitja sobre el funcionament de l’aplicació 

«Vincles Barcelona», i critica que no se n’hagi fet cap seguiment —s’havia de fer al llarg del 

2018— i que fins avui no se n’hagi facilitat cap informació. A més, el que s’ha exposat són més 

aviat pinzellades, i el seu grup no entén la falta d’interès que de vegades mostra el Govern. 

Subratlla que una de les línies d’actuació prioritàries perquè Barcelona avanci cap a la millora 

del benestar integral de les persones i cap a un model de societat incloent és la promoció 

d’actuacions adreçades a les persones grans tant en l’àmbit de l’atenció a la dependència com 

en l’àmbit del foment de la participació activa, i observa que Barcelona ja ha fet passes cap a 

un model on la humanització passi a ser prioritària, amb una nova visió que posi l’accent en la 

qualitat humana i que consideri la persona en totes les seves dimensions (física, mental, 

emocional i social) i on la família, el bon veïnatge, les xarxes informals i la societat civil 

organitzada juntament amb el tercer sector i l’Administració pública aconsegueixin col·laborar, 

arribar a acords i treballar conjuntament per implementar-los. 

A continuació, posa de manifest que l’envelliment de la població és un fet generalitzat i que els 

darrers anys han proliferat els estudis sobre el problema de la solitud de la gent gran i les seves 

repercussions negatives en la salut mental i física. En aquest sentit, «Vincles Barcelona» 

reforça i crea noves relacions socials de les persones grans que se senten soles i millora el seu 

benestar, de manera que és una eina per lluitar contra la soledat, la malaltia que més pateixen 

les persones grans, i la marginació. 
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Per acabar, observa que més que saber que «Vincles» ha arribat a tots els barris de la ciutat, 

caldria saber a quantes persones ha arribat (la suma de les 300 persones usuàries de l’Eixample 

i les 379 de Sant Martí s’allunyen molt de l’objectiu mínim de 1.750), i demana a la Sra. Ortiz 

que faciliti aquesta dada, si no pot ser ara, per escrit. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix l’explicació de la Sra. Ortiz i comenta que el seu grup, en entrar al 

Govern, va tenir ocasió de conèixer bé el projecte i comprovar-ne la idoneïtat per combatre la 

soledat no volguda de les persones grans. També va veure, però, que la realitat distava molt 

dels objectius que es marcaven sobre paper, i la seva contribució va ser fer aterrar el projecte, 

dimensionar-lo perquè es pogués fer efectiu i viable, ja que en aquell moment no ho era 

(l’aportació de la Fundació Bloomberg era de 5 milions d’euros i l’Ajuntament hi havia 

d’aportar 10 milions d’euros anuals, cosa bastant inviable). Concreta que, d’una banda, es van 

buscar els usuaris, a través de la xarxa de serveis municipals i d’entitats de voluntariat, que 

havien de donar la seva confiança a l’Ajuntament de Barcelona per connectar-se amb una 

tauleta o a través del mòbil a una aplicació —de vegades les persones grans són especialment 

reticents a donar dades a algú que no coneixen, i calia buscar una via de confiança—; i, d’altra 

banda, es va ampliar la xarxa personal, tal com dissenyava el projecte, cap a una xarxa més 

social, també per obtenir dades sobre les persones grans que estan soles. 

El seu grup entén que el projecte va en aquesta línia, és viable, està ampliant usuaris i és una 

eina més per combatre la soledat no volguda, que afecta especialment les dones, i s’ha d’inserir 

amb la resta de recursos que treballen aquest fenomen, com ara «Radars», els voluntariats 

d’Amics de la Gent Gran o altres dispositius més de proximitat que poden desenvolupar els 

districtes, i espera que continuï ampliant-se. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix l’explicació del Govern i comenta que el seu grup entén, atesa la 

lentitud amb què funciona l’Administració, que a l’inici del mandat costés mobilitzar els 

recursos necessaris per començar a desenvolupar un projecte que només es trobava en paper. 

D’altra banda, observa que el fet que el projecte guanyés un concurs no és garantia que sigui 

una bona política pública. Per això, pregunta si realment es valora com una eina útil, si ha 

despertat un interès real per part de la gent gran i si aquesta ha vist en l’ús de la tecnologia la 

solució a algun dels seus problemes de solitud, o bé són altres els problemes que afecten les 

seves vides, com ara la insuficiència de serveis públics o la gentrificació, que fa que els 

comerços vagin canviant i ja no compleixin la funció de comunitat que complien fins ara en 

alguns barris i, en definitiva, destrueix el teixit comunitari, imprescindible per al 

desenvolupament dels cicles vitals de les persones. 

D’altra banda, pregunta quantes persones van participar en les formacions que es van dur a 

terme, com han rebut les treballadores la posada en marxa del servei i com l’estan podent 

gestionar, ja que s’afegeix una tasca més a la saturació que ja pateixen i, a més, amb el que 

suposa l’ús de la tecnologia tenint en compte l’escassa educació que hi ha en el bon ús 

d’aquesta, que sovint ni tan sols se sap quina funció concreta compleix. 

Dit això, subratlla que tot s’ha d’integrar dins la mesura de govern referent a l’envelliment a la 

ciutat i, per tant, calen polítiques públiques concretes per fer front a una situació que anirà 

augmentant els propers anys, i que més enllà de l’ús de la tecnologia, són fonamentals els 

teixits comunitaris i les xarxes humanes, de manera que calen més treballadores i més 

polítiques que evitin que la gent gran hagi de marxar dels seus pisos i que els comerços canviïn 

per donar resposta a persones amb rendes més altes, etc., és a dir, cal parlar d’un model de 

ciutat que aculli tota la gent gran i que no la faci fora. 

Conclou que, en lloc d’assumir que un projecte s’ha de desenvolupar obligatòriament perquè va 

rebre els diners d’un premi, cal fer una anàlisi de les necessitats reals de la gent gran i de les 

treballadores públiques de l’Ajuntament. 
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El Sr. PUIGCORBÉ agraeix les explicacions de la Sra. Ortiz, que desconeixia, i felicita la Sra. 

Fandos per haver proposat un projecte magnífic. Tot seguit, comenta que, si bé és difícil arribar 

als 20.000 usuaris, potser falla una mica la promoció del projecte. Per això, suggereix que es 

presenti al premi Fundació Carulla o a la Fundació Catalunya Cultura, per trobar el concurs 

d’agents socials possiblement interessats en el projecte. 

Per acabar, observa que el projecte desperta moltes preguntes, com ha explicat la Sra. Rovira, i 

espera que se’n facilitin les respostes. 

 

La Sra. ORTIZ indica que es preveia presentar un informe sobre el projecte al febrer, moment 

en què es llançarà la campanya de comunicació de 2019, i subratlla que el primer objectiu del 

Govern no va ser arribar a molta gent i córrer el risc que la tauleta quedés aparcada (amb la 

qual cosa s’haurien gastat molts diners en tauletes que després no haurien estat útils) i, per això, 

es va parlar directament amb el president de Bloomberg per fer-li entendre que, perquè fos un 

projecte realment integrat, útil i adient per a la diversitat de necessitats de les persones grans, 

calia fer-lo a la seva mida i aconseguir una bona eina que pogués ser escalable. 

D’altra banda, assenyala que l’objectiu per al 2019 és arribar a 7.500 persones amb una 

aplicació accessible, universal i gratuïta per a tothom, i continuar creixent. 

 

El Sr. VILLAGRASA agraeix les explicacions i demana al Govern que, si és possible, faciliti 

per escrit les dades sobre els objectius futurs i sobre els 1.000 usuaris que s’ha dit que hi ha 

actualment, i que deixi el projecte preparat per evitar que, amb les properes eleccions, torni a 

quedar paralitzar durant mesos. 

 

La Sra. FANDOS nega que el seu grup només deixés un projecte sobre paper (les proves pilot 

ja estaven fetes i ja s’estava treballant amb els usuaris) i que es necessitessin 15 milions anuals 

(15 milions eren per a la implantació i, a partir d’aquí, calien 3 milions anuals amb un volum de 

20.000 persones usuàries), i subratlla que era un projecte assolible i absolutament important per 

a la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ subratlla que cinc anys és massa temps per posar en marxa un projecte; 

torna a preguntar a quantes persones arriba a cada districte i a quantes arribarà al final de la 

legislatura, i diu a la Sra. Ortiz que ha facilitat poca informació sobre un projecte que va 

guanyar un premi fa cinc anys i que ja hauria d’estar implementat. 

 

La Sra. CAPDEVILA demana al Govern que a l’informe que ha de presentar al febrer faci 

constar a quantes persones arriba exactament el servei, i pregunta on es duen a terme les 

campanyes per arribar realment a la gent gran —observa que els CAP serien un bon lloc per 

fer-ho. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que cinc anys no són tants quan s’han de resoldre problemes tècnics 

—és un projecte molt complex i només la part tècnica ja va generar moltíssima complexitat— i 

posa èmfasi en el fet que s’ha aconseguit posar en marxa i que s’ampliarà a tots els barris. 

D’altra banda, anuncia que el seu grup en farà seguiment per comprovar si, un cop superades 

les dificultats, continua com a prioritat pressupostària i arriba a tothom. 

 

Es dona per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

2.-  (EM 2019-01/01) APROVAR inicialment l’exercici de l’activitat econòmica municipal 

consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de 

Barcelona i els articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. RATIFICAR el decret d’Alcaldia de data 

22 de novembre de 2018, de constitució de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la 

memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat econòmica. 

APROVAR inicialment la Memòria justificativa de la conveniència, l’oportunitat i l’interès 

públic de l’exercici de l’activitat econòmica formulada per la comissió d’estudi. APROVAR 

inicialment la modificació de l’article 2 dels Estatuts de la Societat Municipal Barcelona de 

Serveis Municipals, SA; i EXPOSAR al públic la memòria justificativa i l’expedient per un 

termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions. 

 

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

 

La Sra. TARAFA manifesta el desig que avui es faci l’aprovació inicial d’aquesta iniciativa 

econòmica, després de la qual hi hauria dos mesos de treball —espera que amb tots els grups i 

tots els agents interessats— fins a l’aprovació final, que tindria lloc al març. 

Dit això, recorda que fa dos mesos es va presentar el dentista per a persones vulnerables, un 

servei que ja ha atès 220 persones, i subratlla que amb un 12% de població que no pot anar al 

dentista per motius econòmics, l’Ajuntament ha d’actuar. Per això, així com pel debat social 

que s’ha generat sobre la necessitat de fer més assequible el dentista i per la importància de la 

salut bucodental, s’ha decidit tirar endavant aquesta iniciativa econòmica. 

 

La Sra. HOMS observa que una iniciativa econòmica s’hauria de presentar a la Comissió 

d’Economia i Hisenda i que, a més, aquesta és una altra proposta populista del Govern d’Ada 

Colau, que, a quatre mesos de les eleccions, vol fer creure que hi haurà dentista a preus socials. 

Critica que la proposta s’hagi fet a correcuita i sense comptar amb ningú: el menyspreu cap als 

grups de l’oposició és habitual, però ni tan sols s’ha tingut en compte el Col·legi d’Odontòlegs, 

una corporació pública que vetlla per l’interès públic de tothom i que ha fet un comunicat en 

què manifesta el seu malestar amb la mesura, i la informació compartida amb el Consorci de 

Salut Pública sembla una informació a mitges que vol dir alguna altra cosa. 

Subratlla que, un cop més, es vol enredar la ciutadania amb una proposta inviable i 

insostenible, i que si realment l’objectiu fos arribar al 12% de la ciutadania que no va al 

dentista per problemes econòmics —mesura que interessa tothom i a la qual el seu grup donaria 

suport—, es tiraria endavant una tarifació social i s’ampliaria el servei d’odontòlegs social i 

gratuït que ja existeix. 
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D’altra banda, posa de manifest que l’estudi de mercat que avala els preus que ha avançat el 

Govern es basa en dades i tarifes del 2014, de manera que es corre el risc que quedi desfasat, ja 

que la mesura es posaria en marxa sis anys més tard, el 2020. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que aquesta proposta és populista, electoralista i un exemple de 

precipitació, manca de consens i engany, ja que la Sra. Tarafa li va dir que tenia el suport del 

Col·legi d’Odontòlegs i que, fins i tot, farien una roda de premsa conjunta. Li pregunta si 

realment ha parlat amb el Col·legi i si ha vist el seu comunicat, i insisteix que no es pot fer una 

proposta d’aquesta manera, amb precipitació i l’únic objectiu d’aconseguir un bon titular sense 

tenir el consens del col·legi professional corresponent i enganyant els grups municipals. 

Tot seguit, remarca que, si bé és evident que hi ha d’haver recursos perquè tothom tingui la 

possibilitat d’anar al dentista, en aquest cas el Govern únicament vol justificar la ineficàcia de 

moltes de les seves polítiques i les retallades que ha fet en els serveis socials. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que, si bé en una aprovació inicial no és necessari incloure l’informe 

de l’ACCO, els grups haurien agraït poder-lo veure, i assenyala que al seu grup l’alerta una 

mica el finançament de l’operació de recursos propis de BSM i amb subvencions creuades amb 

la seva activitat. 

D’altra banda, observa que l’informe no preveu cap ubicació dels serveis i, per tant, tampoc es 

pot dir quina és la previsió de preus de lloguer de les instal·lacions —recorda que, 

malauradament, els lloguers a Barcelona van augmentant, tant en els habitatges com en els 

locals—, i la manca d’informació a l’hora de calcular l’estructura de preus i de serveis 

impedeix donar una opinió a Intervenció sobre aquesta qüestió. 

Coincideix que cal cercar el consens i parlar, sense presses, amb el Consorci, el Departament de 

Salut, el Col·legi d’Odontologia, els grups municipals —si fa temps que s’hi treballa, es podria 

haver parlat abans amb els grups, en lloc de demanar-los ara que prenguin una decisió en dos 

dies— i tots els agents implicats, i que el fet que els estudis siguin del 2014 els fa ser 

imprecisos. A més, manifesta sorpresa pel fet que la mesura inclogui les extraccions dentals 

quan és un sistema gratuït que està recollit al sistema públic de salut. 

Indica, però, que el seu grup vota a favor de la tramitació inicial, tot demanant al Govern que, 

abans de la tramitació final, faci la seva feina, aconsegueixi els consensos necessaris i resolgui 

els dubtes exposats. 

 

La Sra. ANDRÉS posa de manifest que després de mesos en què els grups municipals han estat 

denunciant retallades del Govern municipal (també en despesa social), es presenta una 

iniciativa per crear un servei que es posarà en marxa el 2020, de manera que no se sap qui el 

posarà en marxa, i que no compta ni amb el col·legi professional, ni amb el Servei Català de la 

Salut ni amb els grups polítics; no hi ha un informe de l’Autoritat Catalana de la Competència 

ni un estudi de mercat, i la memòria econòmica té deficiències greus que podrien fer inviable el 

projecte (el mateix Govern afirma que una disminució d’ingressos superior a l’1% faria 

qüestionar els preus que es proposen). 

Tanmateix, el seu grup votarà a favor de la iniciativa, que el Govern llença amb una finalitat 

electoral però que el PSC vol que serveixi per millorar la prestació de serveis a la ciutadania i, 

per això, durant els propers dos mesos treballarà perquè això no esdevingui una altra promesa 

incomplerta. 

Per acabar, demana que s’estudiï la possibilitat d’incorporar altres serveis a la cartera de 

serveis, com ara els serveis sanitaris que necessiten les persones amb discapacitat o amb 

malalties minoritàries i que han de pagar de la seva butxaca. 
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El Sr. MULLERAS subratlla que, si bé és obvi que el dentista a Barcelona és car i que 

l’Administració podria treballar per fer-lo més assequible, aquesta proposta no farà que el preu 

del dentista a Barcelona baixi, ja que quatre dentistes no poden donar servei a tota la població 

de la ciutat. En aquest sentit, observa que el mateix expedient diu que només es cobriria un 

0,7% de la demanda. Per això, afirma que el Govern intenta enganyar la ciutadania dient que 

amb un servei amb quatre dentistes cobriran el dentista de tot Barcelona, quan aquesta 

iniciativa únicament respon a la voluntat de buscar el titular fàcil i és una mostra de demagògia 

i electoralisme desesperat que pretén tapar el rotund fracàs de la gestió del Govern. 

D’altra banda, pregunta a la Sra. Tarafa si s’ha calculat la llista d’espera que generaria aquest 

servei i demana que es retiri l’expedient, que s’hauria de treballar molt més amb els grups 

municipals i amb tots els agents afectats. 

 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup celebra la proposta i que la salut bucal estigui a l’ordre 

del dia, ja que entén que la salut bucodental i el conjunt de necessitats odontològiques haurien 

d’estar incloses dins del sistema català de salut perquè tothom arreu del territori hi pogués 

accedir de manera gratuïta —observa que la voluntat de realitzar aquest servei a Barcelona 

mostra també el desequilibri territorial que hi ha—, i demana als partits polítics amb 

responsabilitats tant a l’Ajuntament com a la Generalitat que treballin per aconseguir un 

sistema de salut universal, absolutament públic i gratuït en tots els àmbits. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable, motivat sobretot pel fet que la mesura ajudaria 

a desenvolupar estratègies de millora de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, i observa que 

la cartera de serveis de salut del país segurament hauria d’incorporar aquest tipus de 

tractaments de manera habitual, com també altres tipus de tractaments preventius de salut com 

l’oftalmologia, l’optometria o la quiropràctica. 

D’altra banda, recorda que després de l’aprovació inicial caldrà treballar la mesura, sobretot 

amb el Col·legi d’Odontòlegs, i comenta que, a parer seu, la iniciativa no vol fer la 

competència al sector privat, sinó que és un servei a preu de mercat, ajustat, en què els 

professionals que el prestaran tindran una retribució justa. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposta, amb la voluntat que se superin tots els 

obstacles que apareixeran en un àmbit en què hi ha hagut diverses estafes —entén que el coixí 

de l’Ajuntament pot generar confiança—, i proposa que el primer any de servei, per evitar el 

col·lapse, es delimiti la població que hi pot accedir i es comenci pels menors de 16 anys i els 

més grans de 60 amb la Targeta Rosa. 

 

La Sra. TARAFA dona les gràcies als grups que han donat suport a l’aprovació inicial i 

explicita que durant els dos propers mesos es continuarà treballant la mesura. 

Tot seguit, assenyala que l’objectiu final del Govern és que els serveis bucodentals formin part 

del sistema nacional de salut, però, mentre això no succeeixi, farà tot el que estigui a les seves 

mans perquè el dentista sigui una mica més accessible o assequible. 

Subratlla que la mesura fa molts mesos que es treballa i que, independentment de si s’hi està 

d’acord o no i de si s’hi ha participat més o menys, dir que és fruit del treball d’un dia no és ni 

rigorós ni just. Remarca que l’han treballat BSM, la Gerència municipal, Serveis Jurídics i 

l’interventor; té una solidesa i un rigor que no es poden menystenir, i és una proposta 

econòmicament sostenible. 

Pel que fa al Col·legi d’Odontòlegs, explica que a la primera reunió que s’hi va fer, el president 

del Col·legi, que en principi no va veure malament la proposta, va dir que la llegiria, la 

treballaria i, a partir d’aquí, es continuaria treballant, però tres hores després el Col·legi va fer 
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el comunicat al qual s’ha fet referència. Tanmateix, el Govern, que entén que no es podria fer 

una proposta com aquesta sense el Col·legi, està obert a continuar-hi treballant i així ho farà. 

 

La Sra. BARCELÓ demana a la Sra. Tarafa que llegeixi el comunicat i insisteix que la proposta 

és precipitada; no té rigor, consens, ni el suport del Col·legi, i no és més que un engany per 

tapar la manca de gestió del Govern i el fracàs de les seves polítiques socials. Per això, el seu 

grup hi vota en contra. 

D’altra banda, torna a demanar a la comissionada que no enganyi els grups municipals quan 

parlin amb ella, ja que amb mentides es perd la bona predisposició dels grups. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Homs expressa el vot contrari del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de Cs, la Sra. Benedí expressa 

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

expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/10841) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dur a terme un 

diagnòstic urgent sobre l’afectació que la pujada del Salari Mínim Interprofessional té en els 

Centres Especials de Treball de la ciutat de Barcelona i, en base als resultats, que s’apliquin les 

mesures necessàries per tal de revisar i actualitzar els convenis, contractes, ajuts i suports, tant 

futurs com ja concedits, als Centres Especials de Treball. 

 

La Sra. FANDOS exposa que el 21 de desembre el Consell de Ministres va fixar un nou salari 

mínim interprofessional (900 euros), que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019 i representa un 

increment del 22,3% respecte al 2018, una molt bona notícia (encara cal apujar-lo més, però 

aquest és un bon pas) que, tanmateix, podria perjudicar els centres especials de treball, ja que 

en alguns casos potser no poden assumir aquest 22,3% d’augment de les despeses de personal, 

cosa que faria perillar la continuïtat d’alguns projectes. 

Posa èmfasi en la importància dels centres especials de treball, que permeten que persones amb 

discapacitat, en alguns casos amb greus dificultats i grans discapacitats, accedeixin al mercat 

laboral i, consegüentment, s’integrin laboralment i socialment, de manera que són bàsics per a 

aquestes persones, i recorda que l’Ajuntament té l’obligació de tenir una reserva social d’un 5% 

(contractació amb centres especials de treball) i té convenis i subvencions per a projectes els 

imports dels quals es van calcular sense tenir present l’augment del 22% que hi ha hagut. 

Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquesta proposició, que vol principalment 

millorar la situació de les persones amb discapacitat i evitar que la pujada del salari mínim 

interprofessional signifiqui que no continuï la línia ascendent en la contractació de personal als 

centres especials de treball. 
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La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup i observa que el Govern del Sr. 

Sánchez va aprovar l’augment del salari mínim interprofessional sense esperar l’aprovació dels 

pressupostos generals. Entén que el president disposa d’un informe de les possibles 

conseqüències d’aquesta aprovació, ja que, altrament, demostraria manca de rigor i seriositat. 

Tot seguit, alaba l’extraordinària feina dels centres especials de treball, que treballen per la 

veritable inclusió, ja que potencien l’autonomia de les persones amb discapacitat i n’augmenten 

les habilitats socials, l’autoestima i la capacitat crítica i, d’altra banda, aquestes persones fan 

una aportació molt positiva a la societat. 

Per acabar, assenyala que els centres especials de treball sovint s’han vist afectats pel Govern 

de la Generalitat. En aquest sentit, recorda que el setembre de 2017 els treballadors es van 

manifestar perquè feia nou mesos que no cobraven els sous, i subratlla que un col·lectiu que ha 

patit tantes vegades la gestió ineficaç d’alguns governs ha de tenir certesa i no més dubtes en el 

desenvolupament de la feina tan extraordinària que fa. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup i diu a la Sra. Barceló que el 155 va 

alentir moltes coses. 

Tot seguit, subratlla que cal analitzar com afectarà la pujada del salari mínim interprofessional 

els centres especials de treball, entitats no lucratives, cooperatives, etc., que al llarg dels últims 

anys han aconseguit crear un model d’èxit que ha permès obrir la porta del mercat laboral a 

moltes persones que requereixen atenció específica i discriminació positiva, atès que tenen més 

obstacles a l’hora d’inserir-se laboralment, persones amb paràlisi cerebral, trastorns mentals, 

discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial 

amb un grau reconegut igual o superior al 65%. 

Posa de manifest que aquests llocs de treball, que van néixer per donar resposta a una 

problemàtica i amb ganes d’aconseguir un efecte transformador positiu, podrien patir 

conseqüències negatives si no se sap com els afectarà aquesta mesura. Afegeix que els centres 

de treball especials, que participen regularment en les operacions de mercat, tenen com a 

finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social 

que necessiti el personal amb discapacitat i poden desenvolupar la seva feina gràcies als 

programes per ampliar la plantilla o mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat, 

subvencions del cost salarial corresponent al lloc de treball ocupat per les persones contractades 

amb discapacitat amb jornada a temps complet que estigui d’alta a la Seguretat Social per un 

import d’un 50% del salari mínim interprofessional ampliable fins al 75% d’acord amb la 

disponibilitat pressupostària, i subvencions reduïdes en el cas dels contractes a temps parcial. 

Per això, el seu grup entén que cal revisar totes les subvencions, ajuts, col·laboracions, etc., i 

preveure l’establiment d’alguna mesura de suport a aquests centres perquè no tinguin dificultats 

a l’hora de pagar el salari a les persones que hi treballen. 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que l’increment del salari mínim a partir de l’1 de gener és una 

bona notícia social i econòmica i una mesura que va en la línia de combatre les desigualtats i 

arribar a obtenir un salari digne (els 900 euros encara estan una mica lluny dels 1.048 que es 

consideren com a salari digne a l’àrea metropolitana, però s’hi ha fet un pas important), i posa 

de manifest que, si bé la mesura és positiva per als treballadors i les treballadores, per als 

centres especials de treball, que ara mateix reben una subvenció del 50% del salari —

convindria treballar per ampliar aquesta subvenció—, pot representar un problema. 

Per això, en els pressupostos generals de l’Estat es preveu un increment de més del 59% de la 

partida per a persones amb discapacitat, un increment de més de 500 milions d’euros, i un 

increment del 39% en les partides socials. Afirma que la solució està en aquests pressupostos i 

manifesta el desig que tots els grups treballin en un exercici de responsabilitat per millorar les 

condicions, en aquest cas, dels centres especials de treball. 
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El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que el Govern de Pedro 

Sánchez ha actuat amb improvisació en la pujada del salari mínim interprofessional, una 

mesura que sobre el paper és positiva, però que afectarà negativament les persones que 

treballen en centres especials. Afegeix que, en aquest cas, ni el Govern central ni el Govern de 

la Generalitat van actuar quan ho haurien d’haver fet. 

Posa de manifest que dels 85 milions d’euros de subvenció per als centres de treball especials, 

50 els aporta l’Estat i 35 la Generalitat, i totes dues administracions hauran de fer una aportació 

extra per complementar la pujada del salari mínim interprofessional. En aquest sentit, observa 

que la Generalitat fa cinc anys que culpa l’Estat de tot i no assumeix cap responsabilitat. 

Conclou que aquesta proposició ha de fer reflexionar sobre el fet que de vegades una mesura 

molt popular pot tenir efectes colaterals que també cal cobrir, cosa que en aquest cas no s’ha 

fet. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta sorpresa pel fet que en cap cas no s’hagi qüestionat el salari mínim 

interprofessional anterior, de 735 euros mensuals, una quantitat ridícula per a una ciutat com 

Barcelona, on el cost de la vida és molt elevat i on, malauradament, els serveis públics encara 

no cobreixen les necessitats de totes les veïnes i menys de les més vulnerables. Qualifica 

d’absolutament inacceptable aquell salari mínim interprofessional i subratlla que el de 900 

euros continua sent un autèntic despropòsit tenint en compte les condicions necessàries per 

viure dignament a Barcelona. 

D’altra banda, el seu grup no entén que sempre es parli del tercer sector com si estigués format 

per entitats, empreses, cooperatives, etc. que pel simple fet de pertànyer-hi ja haguessin de ser 

bones. En aquest sentit, posa de manifest que en algunes d’aquestes fundacions hi ha hagut 

casos de males pràctiques, i l’Ajuntament ha de poder fiscalitzar el tercer sector i comprovar si 

s’adequa a les necessitats de la ciutat. Afegeix que el seu grup considera una contradicció que 

perquè aquests centres de treball siguin sostenibles s’hagin d’estar pagant menys de 1.000 euros 

a les seves treballadores, que, a més, tenen unes condicions de vulnerabilitat molt evidents. Per 

això, entén que caldria replantejar totalment la manera com l’Ajuntament insereix en el mercat 

laboral les persones amb diversitat funcional o discapacitat i les polítiques públiques d’inserció 

que fa i, dintre d’aquest replantejament, cal una esmena a la totalitat a un salari mínim 

interprofessional que és insuficient per tenir una vida digna a Barcelona. 

Pels motius exposats, i amb la convicció que l’Ajuntament ha de tenir una política clara 

respecte a aquesta qüestió, el seu grup s’absté en aquesta proposició. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest que l’anàlisi per part de l’Administració municipal dels 

impactes de l’increment del salari mínim està relacionada amb la seva activitat habitual i, 

d’altra banda, l’Administració, com a principal client dels centres especials de treball, té 

l’obligació d’analitzar quins impactes i quines externalitats negatives pot tenir la mesura en 

l’activitat econòmica que porten a terme aquestes entitats. Afegeix que l’Ajuntament ha de 

poder analitzar i impulsar mesures que ajudin aquests treballadors i treballadores, així com 

aquestes entitats, a poder desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficiència possible. 

Pels motius exposats, vota a favor de la proposició. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta el seu vot favorable. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Economia Social. 

 

El Sr. PORRO comenta que les intervencions dels regidors i regidores, que han posat de 

manifest una coincidència poc habitual, han fet una foto bastant completa del context, i indica 
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que el Govern també entén que la pujada del salari mínim interprofessional és una bona notícia, 

però cal analitzar-ne les conseqüències específiques. En aquest sentit, assenyala que, si bé 

aquesta pujada en principi hauria d’ajudar a reduir la bretxa salarial que afecta les persones 

amb discapacitat (es calcula que actualment és aproximadament del 25%), cal aplicar mesures 

concretes (sobretot el Govern espanyol) perquè aquest increment no tingui un impacte negatiu 

en l’ocupació de persones amb discapacitat i en la viabilitat dels centres especials de treball. 

Afegeix que, més enllà de la pujada del salari mínim interprofessional, hi ha un problema 

estructural, un problema d’infrafinançament dels centres especials de treball, que és 

consubstancial gairebé a la seva història dels darrers anys, de manera que cal una solució 

política transversal (ara mateix, la Generalitat hi està aportant 35 milions d’euros anuals que no 

venen als pressupostos generals de l’Estat). 

Dit això, expressa el vot favorable del Govern, que ja havia començat a treballar per veure què 

podia fer en aquest sentit i hi continuarà treballant en un grup interàrees, també amb el sector, 

però observa que l’àmbit municipal està limitat en aquest sentit i només hi té algunes 

responsabilitats, i que tant el Govern de l’Estat com el de la Generalitat també s’hi han 

d’esforçar, una raó més perquè tots transversalment es posin d’acord per intentar tirar endavant 

uns pressupostos a l’Estat que puguin ajudar a resoldre aquestes situacions. 

 

La Sra. FANDOS agraeix els vots de tots els grups i que el Govern hi coincideixi i s’hi posi a 

treballar, i diu a la Sra. Rovira que a tots els preocupa el salari mínim interprofessional i que 

l’objectiu no hauria de ser arribar als 1.048 que es van considerar el salari digne per a l’àrea 

metropolitana, sinó als 1.200 que marca la Carta Social Europea. 

Tot seguit, es mostra d’acord amb l’afirmació que l’aportació de 35 milions que està fent la 

Generalitat de fons propis els hauria d’aportar l’Estat, cosa que segurament permetria que 

l’aportació de la Generalitat cobrís la diferència que avui s’està donant. 

Coincideix també que l’aplicació del nou salari mínim i la revisió dels contractes contribuirà a 

disminuir la gran bretxa salarial que hi ha actualment entre les persones amb discapacitat i la 

resta. 

Per acabar, posa èmfasi en la importància de parlar amb el sector, no només per abordar la 

situació actual, sinó també per fer una feina de futur. 

 

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Benedí que la manifestació dels centres especials de treball va 

ser el setembre de 2017, abans de l’aplicació del 155, i feia nou mesos que no cobraven. 

Dit això, subratlla que l’important és tenir l’informe que confirmi que la pujada del salari 

mínim interprofessional no perjudicarà els professionals i les persones que treballen als centres 

especials de treball, i demana que aquest informe es faci al més aviat possible per evitar 

perjudicis d’una mesura que s’ha aprovat sense valorar realment les conseqüències negatives 

que podia tenir. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que és obvi que el salari mínim que s’ha aprovat només pot tenir 

conseqüències positives per als treballadors i les treballadores, que cobrar 900 euros no és el 

mateix que cobrar 700 i escaig, i que el salari mínim anterior, desfasat i no digne, va perpetuar 

unes desigualtats enormes a la ciutat, no només de bretxa salarial entre persones amb 

discapacitat i sense, sinó també entre barris (el barri que cobrava més, cobrava 6,3 vegades més 

que el que cobrava menys). Per això, convida el Grup de Cs a donar suport als pressupostos de 

l’Estat, que també és una millora substancial per als pressupostos de la Generalitat, que també 

financen aquests centres de treball. 

 

El Sr. PORRO diu que les reunions que es faran amb el sector formaran part d’un marc de 

treball col·laboratiu que es té amb ells des de fa temps i en el qual gairebé durant tot el 2018 
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s’ha estat preparant una instrucció amb relació a la dotació reservada per millorar les 

condicions que es fan dins l’Ajuntament amb diferents problemàtiques. Observa, però, que la 

gran diversitat del sector dificulta la posada en marxa de polítiques consensuades amb tot el 

sector. 

D’altra banda, comenta que aquesta mesura formarà part d’una aposta forta que ha fet el 

Govern per la contractació estratègica o responsable, en què hi ha hagut un avenç sense 

precedents amb noves clàusules i amb pujades, i confirma que cada any s’estan fent 9 milions 

de contractació reservada. 

Per acabar, posa de manifest que, a més d’aportar recursos per als centres especials de treball, 

també caldria intentar aportar-ne per a la integració al mercat ordinari, un tema que a vegades 

queda oblidat. 

 

La Sra. FANDOS assenyala que les clàusules socials van començar en el mandat anterior, i que 

va ser també en el mandat anterior quan es va fer el gran avenç en aquest sentit. 

 

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

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

4.-  (M1519/10824) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

Municipal coordinat amb la resta d’administracions públiques realitzi un pla de xoc per ajudar 

als menors no acompanyats on es tinguin present: ampliació de la plantilla d’educadors socials 

tant al carrer com en els diferents recursos on visquin els menors, joves tutelats i ex-tutelats. 

Revisar el protocol de derivació dels recursos per evitar la rotació dels menors, joves i ex-

tutelats pels diferents equipaments de la DGAIA. Augmentar i millorar els plans d’acollida i de 

formació destinats a menors, joves i ex-tutelats no acompanyats. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb la del PP 

corresponent al punt 7 de l’ordre del dia. 

 

La Sra. BARCELÓ posa de manifest que els menors no acompanyats (MENA) són joves 

(sovint, adolescents, en una època en què és important tenir bons vincles per desenvolupar el 

projecte de vida) que arriben de diferents parts del món i de diferents maneres —a alguns els 

pares els paguen el viatge pensant que a Europa tindran més opcions de desenvolupar el seu 

projecte de vida— i que es troben en situació de risc i, tot i que s’hi estan destinant recursos, hi 

ha mancances, i als carrers de la ciutat hi ha menors que malviuen i que poden tenir conductes 

de risc com ara el consum de substàncies o els robatoris, dinàmiques que poden ser perilloses 

per al desenvolupament del projecte vital (frases com «al carrer em busco la vida» són 

habituals entre els menors que sobreviuen els carrers). 

Assenyala que en alguns casos, els menors que cometen algun delicte passen a disposició 

judicial i després no tornen amb el seu tutor, sinó que fugen, i ara hi ha més actuacions 

d’advocats d’ofici que l’any 2016 (1.476 i 463, respectivament). 

Tot seguit, pregunta quants menors joves no acompanyats viuen a la ciutat de Barcelona i 

quants no tenen control —a Catalunya n’hi havia 1.000—, quants recursos hi ha, qui els 

necessita, com s’ha coordinat i quin pressupost s’hi dedica, i subratlla que perquè Barcelona 
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sigui realment una ciutat d’acollida cal anar més enllà dels eslògans, els titulars i les pancartes a 

la façana de l’Ajuntament, i saber gestionar. En aquest sentit, esmenta l’article 99 de la Llei 

14/2010, que diu que qui viu a Barcelona és responsabilitat del Govern, i que l’Administració 

local ha d’intervenir si detecta una situació de risc d’un menor. 

Dit això, enuncia la proposició, que incorpora una esmena del Govern, que agraeix, i posa 

èmfasi en el fet que en el pla d’acció que s’impulsi hi ha d’haver totes les administracions 

públiques i el compromís de cadascuna d’elles. També posa en relleu la importància de fer 

seguiment dels joves extutelats. 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del PP. 

 

El Sr. VILLAGRASA manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició de Cs, molt 

similar en alguns punts a la que presenta el seu grup, i recorda que no és el primer cop que el 

PP planteja iniciatives relacionades amb aquesta problemàtica social, de convivència i de 

seguretat. Per exemple, a la darrera sessió de la Comissió es va parlar del que succeeix al centre 

de menors del carrer Calàbria, i els mateixos cossos de seguretat mostraven preocupació pel 

que està passant amb els MENA. 

Indica que aquests menors venen a Espanya de manera il·legal, sovint enganyats per màfies que 

s’aprofiten d’ells i de les seves famílies fent-los creure que viuran en circumstàncies molt 

millors que les que després es troben, i sovint procedeixen del Marroc. Subratlla que, quan són 

aquí, cal tractar-los de la millor manera possible —per això cal analitzar i millorar els espais 

disponibles—, però el millor lloc per a un menor és amb la seva família, de manera que cal 

treballar pel seu retorn. 

D’altra banda, posa de manifest que calen més educadors, treballadors socials i vigilància, 

segurament privada, per garantir un bon servei i evitar que els educadors i treballadors socials 

assumeixin la funció de vigilants, quan la seva funció és intentar trobar la millor manera 

d’acompanyar el menor i ajudar-lo pel que fa a la seva situació d’il·legalitat i desemparament. 

Exposa que, segons Mossos d’Esquadra, als carrers de Catalunya hi ha 300 nens no 

acompanyats que flirtegen amb les drogues i la delinqüència, i l’Ajuntament ha dit que ha 

detectat 54 adolescents fugats per la ciutat, situació que genera problemes de convivència i, en 

alguns casos, també d’inseguretat, per exemple al carrer Calàbria, a Montjuic, al Poble-sec, al 

Parc de les Tres Xemeneies o al port olímpic, punts en què caldria augmentar la seguretat. 

Conclou que no veure la realitat és no fer front a un problema social, de seguretat i de 

convivència important que cal abordar de manera transversal. 

 

La Sra. FANDOS celebra que el Grup de Cs hagi acceptat l’esmena del Govern i agraeix al PP 

que n’hagi acceptat la del seu grup, motivada pel fet que la proposició inicial establia una 

relació massa directa entre la presència de menors no acompanyats i la delinqüència, cosa que 

estigmatitzava el col·lectiu. 

Dit això, subratlla que en la situació dels menors no acompanyats, molt complexa, la implicació 

de totes les administracions és fonamental per donar bones respostes, sobretot als infants, i posa 

de manifest que les arribades han passat de 377 el 2015 a 3.000 el juliol de 2018 (+695%). 

Qualifica d’inadmissible que, en el cas dels menors que entren per la frontera sud, la 

informació arribi a Catalunya únicament a través de les entitats del tercer sector, quan el 

Govern de l’Estat té responsabilitat exclusiva en l’àmbit fronterer i no es pot consentir que 

aquests menors no acompanyats siguin desplaçats per tota la península sense un 

acompanyament, sense una coordinació de serveis, recursos i informació entre les 

administracions públiques que els han d’ajudar i acollir. 

Subratlla que tot menor d’edat ha de tenir una protecció social adient i, per tant, cal donar 

suport a l’increment de recursos per capgirar la situació d’emergència actual, de manera que cal 

ampliar plantilles d’educadors socials, revisar protocols i augmentar els plans d’acollida i de 
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formació per a aquests joves, i observa que també cal treballar amb una perspectiva social de la 

transició a la majoria d’edat, ja que no pot ser que les polítiques d’inserció d’aquests joves quan 

tinguin 18 anys vagin associades a programes de sensellarisme, sinó que convé una visió molt 

més transversal per assolir una inserció real. Remarca que si no es treballen els permisos de 

treball i la regularització de la situació administrativa d’aquests joves, amb 18 anys seran 

persones sense una situació administrativa regulada i això els portarà directament a l’exclusió. 

Per acabar, posa èmfasi en el fet que cal la implicació de totes les administracions (l’Estat ha 

d’aportar els recursos econòmics necessaris i millorar la comunicació, l’acolliment, 

l’acompanyament i la coordinació; la Generalitat ha d’actuar a través de la DGAIA i 

l’Ajuntament ha d’adoptar les mesures adequades per actuar contra les situacions de risc 

d’infants o adolescents que detecti), treballar per trobar solucions conjuntes que ajudin aquests 

menors, la majoria dels quals es troben en situacions absolutament precàries, i evitar fer política 

de desgast. 

 

La Sra. BENEDÍ subratlla que la DGAIA és una eina imprescindible de país per protegir i 

acompanyar aquestes persones, que en la immensa majoria dels casos arriben amb el 

consentiment i l’impuls de les famílies, i exposa que el 31 de desembre de 2018 a Catalunya hi 

havia 3.450 nois i noies (més nois que noies) tutelats, dels quals 3.096 estan a centres 

d’acollida; 296 són autònoms en pisos compartits amb educadors i educadores; 22 acollits per 

familiars; 6 buscant acolliment familiar, i 30 en tràmit de canvi de centre, i la majoria (80,5%) 

prové del Marroc. Pel que fa als més grans de 18 anys, indica que 183 tenen una pròrroga 

assistencial i hi ha 37 pisos (148 places) per a nois de més de 18 anys amb permís de treball i 

residència o amb beques d’estudi. 

Assenyala que el principal problema el 2018 va ser la manca d’espais per acollir els joves que 

arribaven a la ciutat i ara que s’han obert moltes més places d’emergència, el desafiament es 

planteja als que s’escapen dels centres, i els educadors es queixen del mercat laboral, del fet 

que han de fer de vigilants i de la Llei d’estrangeria, que no permet a aquests joves treballar 

fins als 18 anys. Afegeix que, després de trajectes duríssims fins arribar a Barcelona per 

intentar viure en condicions més dignes, el fet de descobrir que no serà ni ràpid ni tan senzill 

sovint dispara la seva fugida cap a una vida al carrer, els diners més simples de trobar i, en 

alguns casos, la droga. 

Posa de manifest que la DGAIA treballa en el desenvolupament d’un pla pilot per a aquests 

nois del carrer, per identificar-los i assistir-los en matèria d’alimentació, atenció psicològica i 

sanitària, i que des de la creació de la Taula Nacional Institucional d’Adolescents Migrants, 

sense referents, les administracions estan molt més coordinades i, per tant, es pot planificar 

millor i es continua planificant una estratègia tant per als nois que fugen dels centres com per 

als que tenen 18 anys o els faran aviat, per intentar que el seu futur sigui una mica millor. 

Tot seguit, observa que, si bé fins ara la majoria d’aquests menors arribaven a Barcelona i, per 

tant, la ciutat havia de donar resposta a aquesta arribada, també la Generalitat i l’Estat hi han de 

treballar. Celebra que s’hagi començat a fer mitjançant la taula de coordinació, que ja ha donat 

alguns resultats; que s’hagin creat més places davant l’emergència i nous serveis; que hi hagi 

més inversió i, en definitiva, que des de fa un temps ningú no defugi la seva responsabilitat sinó 

que tothom miri de trobar una solució tot i el difícil context. 

Subratlla que cal recordar sempre que les persones que arriben, amb 14, 15 o 16 anys, han 

travessat gairebé sense diners part del seu país, l’estret de Gibraltar i la península Ibèrica, i el 

que volen és treballar, guanyar-se la vida dignament, ajudar la seva família i/o estudiar per tenir 

més oportunitats, i Catalunya i Barcelona, país i ciutat d’acollida, els han d’intentar facilitar 

aquestes oportunitats. 

En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició de Cs i el vot contrari a la 

del PP, el tercer punt de la qual estigmatitza. 



 

Ref: CCP 1/19 Drets Socials 
v. 16/ 1/ 2019 12: 38 

30 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que la complexitat de la qüestió fa que no es pugui reduir a 

simplicitats ni categoritzar: els menors no acompanyats que hi ha al territori tenen dinàmiques 

diferents i no responen als mateixos objectius, de manera que no se’ls pot tractar de manera 

col·lectiva, i menys amb categories. 

Assenyala que de les dades de l’informe que la tinenta va fer arribar recentment als grups es 

desprenia que la majoria de menors tenen al voltant de 17 anys, amb la qual cosa la intervenció 

socioeducativa es fa difícil perquè no es pot treballar amb un termini de temps ampli, ja que al 

cap de poc ja tenen 18 anys i passen a un altre estatus legal. Afegeix que aquests menors venen 

clarament a guanyar-se la vida, amb el permís i consentiment de les famílies, i alguns marxen i 

tornen i, en tornar, no ho fan per frontera sud, sinó per frontera comunitària, amb la qual cosa 

no hi ha manera de seguir la seva trajectòria. 

Remarca que l’obligació de les institucions és facilitar-los oportunitats, mitjançant programes 

educatius i de capacitació professional real adequats als seus perfils i buscant la regularització 

de la seva situació administrativa a la ciutat. En aquest sentit, considera que potser caldria 

treballar algun permís especial de treball perquè en aquesta edat i transició a la vida adulta no 

es perdessin en dinàmiques que després no fossin recuperables. Puntualitza, però, que aquests 

casos són minoritaris: a la ciutat hi ha 54 menors en assentaments o sense una activitat que 

pugui ser més o menys tutoritzada, un 10% dels 550 acollits. Coincideix que no s’ha de ser 

permissiu amb determinades conductes, però insisteix que no es pot elevar a categoria una 

realitat minoritària ni fer un discurs en matèria de seguretat sobre aquesta realitat estenent-la a 

qui no en forma part, cosa tremendament injusta. 

Per acabar, exposa que als pressupostos generals de l’Estat per primer cop hi ha prevista una 

partida destinada als menors no acompanyats (30 milions d’euros), que complementarà la ja 

d’urgència de 40 milions per a les comunitats autònomes, i forma part de la partida dedicada a 

immigració, molt més gran. Entén que els pressupostos són una bona eina per afrontar aquesta 

realitat, per la qual cosa convida els grups a donar-hi suport. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que la complexitat de la situació dels menors no acompanyats 

requereix un abordatge multivariable on les diferents administracions participin de manera 

activa amb una estratègia definida que inclogui protocols, formació específica als diferents 

professionals, un augment de plantilla d’aquest personal (treballadors socials, educadores 

socials, psicòlogues, etc.), que s’ha d’involucrar per treballar de manera comunitària amb 

aquestes persones, i, sobretot, que posi en el centre les situacions que pateixen aquests menors 

no acompanyats, sovint situacions emocionals i de benestar psíquic i físic que requereixen un 

abordatge específic i especialitzat. 

A continuació, i ateses les deficiències dels equipaments que s’estan utilitzant per acollir 

aquestes persones, pregunta què faran les administracions per donar resposta a la necessitat de 

tenir unes llars per a aquestes persones que les ajudin a desenvolupar una vida una mica digna 

mentre visquin aquí, ja sigui de manera temporal o permanent. 

D’altra banda, assenyala que aquest fenomen, que fa molts anys que es produeix, posa en 

evidència les mancances que té la ciutat, com són el fet que no hi hagi garantit el dret d’accés a 

l’habitatge, la precarietat laboral que hi ha o el fet que no hi hagi prou serveis públics, per la 

qual cosa demana a la resta de partits que donin suport als mecanismes que es proposin per fer 

que es garanteixi el dret a l’habitatge o les condicions laborals dignes, entre altres coses, que 

contribuirien a solucionar els problemes pels quals es mostren tan preocupats. En aquest sentit, 

posa de manifest que sovint alguns partits es contradiuen i actuen amb hipocresia, ja que, per 

exemple en aquest cas, es lamenten de la situació però en cap moment han fet res a l’Estat 

espanyol per modificar la Llei d’estrangeria, una llei classista i racista (per exemple, aquestes 

persones no poden tenir permisos de treball i treballar a partir dels 16 anys com les persones 
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nascudes aquí) que, sobretot, afecta persones com les que ara es diu, amb un paternalisme 

habitual a la Comissió, que cal cuidar i apoderar. Subratlla que, més enllà de les paraules, calen 

accions concretes a les diferents institucions, i que les aliances internacionals de l’Estat 

espanyol també agreugen la situació, ja que les persones que fugen dels seus països acostumen 

a fugir de règims autoritaris, feixistes, buscant una vida millor, i sovint són règims que tenen el 

suport de l’Estat espanyol. Per això, el seu grup demana un canvi en les relacions 

internacionals. 

Per acabar, vota a favor de la proposició de Cs i en contra de la del PP, que el seu grup 

coincideix que és estigmatitzadora. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest que tant l’Estat com la Generalitat s’han vist desbordats 

per la irrupció amb molta força d’aquest fenomen i, com sempre, la resposta de les 

administracions ha estat més lenta que l’evolució de la situació, de manera que cal posar al dia 

els recursos i el cos legislatiu. 

D’altra banda, subratlla que no es pot criminalitzar ni plantejar la qüestió des d’un punt de vista 

exclusivament vinculat a la seguretat, i que mentre no hi hagi els recursos suficients i mentre no 

s’atengui de manera adequada amb els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris, hi ha 

un repte que cal solucionar entre tots. 

Dit això, vota a favor de la proposició de Cs i s’absté en la del PP, de la qual comparteix els dos 

primers punts però no el tercer. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comenta que, a parer seu, el problema objecte de debat requereix una 

solució urgent però sostinguda en el temps i de màxim consens de tots els grups polítics, ja que 

les arribades s’aniran incrementant a l’àrea metropolitana i de manera exponencial a la ciutat de 

Barcelona, i l’Ajuntament hauria de trobar una solució per a les persones d’entre 16 i 18 anys 

que no poden treballar però han de continuar la formació. En aquest sentit, esmenta la formació 

professional i/o universitària i els estudis artístics, per exemple musicals. 

Dit això, vota a favor de la proposició de Cs i en contra de la del PP, que entén que, tot i la 

transacció, continua incidint en un problema de seguretat i estigmatitzant. 

 

La Sra. ORTIZ posa de manifest la sospita que de vegades aquest debat es treu amb la voluntat 

de confondre responsabilitats. En aquest sentit, explicita que, tal com saben Cs i el PP —però 

ho amaguen a les proposicions inicials—, la Llei d’infància estableix que l’Ajuntament no té 

competència en menors. Subratlla, però, que això no significa que se’n desentengui: a l’espai 

públic hi ha educadors de carrer, la Guàrdia Urbana i els Mossos, ja que tothom s’ha de fer 

corresponsable del fenomen, i es col·labora amb la Generalitat per facilitar espais i atendre 

sobretot pel que fa a la transició a la vida adulta (el Govern coincideix que la resposta no ha de 

ser, com està sent, atendre els joves que es fan grans i surten del sistema d’atenció mitjançant 

les polítiques de sense llar). Afegeix que les atencions de joves que han passat pel sistema 

d’atenció han augmentat un 25%. 

Remarca que l’Ajuntament hi ha treballat des del primer moment: més enllà de les entitats 

municipalistes que participen a la taula, hi ha diversos grups de treball on els tècnics municipals 

que tenen una bona experiència en emergència en acollida estan fent totes les aportacions 

possibles, i s’ha demanat a la Generalitat un pla d’acció concret, amb calendari, pressupost i 

mesures concretes. Explica que per això ha proposat l’esmena a la proposició de Cs, que va en 

la línia d’aconseguir més educadors als carrers, així com protocols clars i polítiques de transició 

a la vida adulta efectives. 

Subratlla que l’Ajuntament, quan aquest tema encara no ocupava portades i ningú no en 

parlava, gràcies al servei d’educadors va detectar l’increment d’arribades i es va adreçar a la 
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Delegació del Govern (amb el subdelegat, el Sr. Albalalejo del PP), va presentar un informe 

sobre aquest increment i va demanar mesures concretes per abordar el fenomen. 

Remarca que la Llei d’estrangeria, que impedeix que nois que volen ser autònoms puguin 

treballar, agreuja el problema, i remarca que caldria treballar amb el Marroc (no és un país que 

tingui un PIB que provoqui fugides per fam) i posar la molt bona relació que el PP va assegurar 

que hi havia amb el cònsol del Marroc al servei del que els està passant als joves de Tànger, 

però, tanmateix, el PP no ha fet res en aquest sentit, i ara vol fer creure que el que passa als 

carrers de Barcelona és culpa de l’alcaldessa Colau. Observa que és el mateix que fa aquest 

grup amb el debat sobre la seguretat: la dreta durant anys ha impedit que incrementin policies, 

tant de la Generalitat com dels ajuntaments, per polítiques d’austeritat, i a Catalunya hi ha 

2.000 mossos menys del que preveia el desplegament de Mossos a Barcelona, però quan hi ha 

problemes de seguretat, es culpa l’Ajuntament. 

Per acabar, expressa el vot favorable del Govern a la proposició de Cs, que amb la incorporació 

de l’esmena adopta el to amb què entén que cal treballar, coordinadament amb totes les 

administracions i des d’un enfocament social, i vota en contra de la del PP, no només pel que 

diu (algunes coses podrien ser raonables), sinó també per la hipocresia amb què ha actuat i per 

l’ús clarament electoralista que està fent d’una realitat complexa que hi ha als carrers de 

Barcelona i de moltes ciutats i que requereix la feina de tothom. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix el to positiu i les aportacions que s’han fet a la proposició del seu 

grup, preocupat per la situació d’aquests menors (seria preocupant encara que només n’hi 

hagués un, ja que cada menor és un projecte de vida i, per tant, és important), i expressa 

l’opinió del seu grup que cal parlar en el marc de la taula on hi ha totes les administracions 

públiques i que, d’aquesta reunió, els grups municipals rebin un informe que expliciti quins 

recursos hi ha actualment —en aquests moments, els professionals fan una labor extraordinària 

amb els pocs recursos de què disposen— i quin és el compromís per acollir de manera 

adequada aquests menors, molts dels quals busquen una sortida digna per a la seva vida. 

D’altra banda, coincideix que cal parlar amb els països d’origen —és veritat que moltes 

famílies paguen el viatge als fills pensant que a Europa trobaran una vida més fàcil i després es 

troben amb molts problemes—, deixar de banda el desgast polític i actuar amb responsabilitat 

per solucionar el problema. 

 

El Sr. VILLAGRASA diu a la Sra. Ortiz que si hi ha voluntat es poden fer coses. Per exemple, 

l’alcalde Trias, en època de crisi, va parlar amb el PP i va crear noves places de Guàrdia 

Urbana, i al darrer mandat al Parlament de Catalunya es van aprovar 500 places noves de 

Mossos d’Esquadra parlant amb el Govern de l’Estat. Subratlla que el seu grup en cap cas no 

obstaculitza la creació de noves places de policia mentre es compleixi la llei. 

Tot seguit, observa que, si bé a Espanya hi ha la Llei d’estrangeria, coordinada amb la Unió 

Europea, també hi ha la Llei orgànica de protecció jurídica del menor, que mai no s’esmenta 

perquè no interessa, però recull la manera de treballar amb menors no acompanyats i parla del 

retorn, com també ho fa la Declaració dels drets de l’infant, que diu que un nen ha d’estar amb 

la seva família i ha de poder créixer en un ambient físicament i socialment sa i lliure. Subratlla 

que això no s’aconsegueix fugint i que, encara que la infància no sigui competència de 

l’Ajuntament, alguna cosa hi pot fer. 

Tot seguit, assegura que la seva proposició no estigmatiza ningú, sinó que recull una realitat, tot 

i que alguns pretenguin negar-la; subratlla que calen més treballadors socials i més educadors 

per reduir l’existència de menors al carrer en situació de risc, i insisteix que hi ha un problema 

de seguretat i convivència, encara que el problema principal sigui social, i que cal afavorir el 

retorn —diu a la Sra. Ortiz que s’informi sobre els retorns que es van fer quan governava el PP 

i els que se’n fan ara. 
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La Sra. FANDOS recorda que al juliol de 2014 el seu grup va presentar al Consell Municipal 

d’Immigració 67 propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins del marc de 

la Llei d’estrangeria, i es van presentar a les diferents administracions perquè cadascú fes les 

seves modificacions. Pregunta com està treballant aquestes propostes l’equip actual. 

D’altra banda, assenyala que l’alcalde Trias va anar molts cops tant a la Delegació del Govern 

d’aquí com a Madrid a reclamar el permís que s’està dient que s’hauria de donar. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup a totes dues proposicions, vots que es 

fan tenint en compte el text literal de les propostes, que s’allunyen molt de les tesis generals de 

Cs i el PP pel que fa a expulsions, centres d’internament tancats, etc. 

 

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

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la 

CUP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot 

favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern Municipal impulsi en 

el marc de la Taula institucional d’adolescents i joves migrats sols, que és l’espai de 

coordinació del conjunt d’administracions públiques, un pla d’acció on es tingui present: - 

Ampliació de la plantilla d’educadors socials tant al carrer com en els diferents recursos on 

visquin menors, joves tutelats i ex-tutelats. - Revisar el protocol de derivació dels recursos per 

evitar la rotació dels menors, joves i extutelats pels diferents equipaments de la DGAIA. - 

Augmentar i millorar els plans d’acollida i de formació destinats a menors, joves i ex-tutelats 

no acompanyats. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

5.-  (M1519/10815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar el Govern 

municipal a elaborar un cens dels professionals adscrits als diferents sectors culturals de la 

ciutat, en coordinació amb el CoNCA i en col·laboració amb les associacions representatives 

d’aquests sectors i les altres administracions públiques, amb l’objectiu de conèixer la veritable 

població dels artistes, creadors i professionals de la Cultura a Barcelona, de valorar millor 

l’impacte real de les polítiques culturals municipals i de facilitar la futura aplicació de l’Estatut 

de l’Artista. 

 

La Sra. SENDRA comenta que aquesta proposició vol que Barcelona se sumi a les accions que 

s’estan duent a terme a tot l’Estat per fer front a la precarietat silenciosa dels artistes i creadors, 

i enumera algunes de les conclusions de l’enquesta que va fer el 2014 el Consell de les Arts 

conjuntament amb totes les associacions d’artistes i creadors, que va prioritzar sobretot el 

sector d’artistes grans i que demostra l’alt grau de precarietat que viu una gran part d’artistes i 

creadors: el 45% tenien més de 50 anys i 15 anys d’experiència, el 74% compaginava l’activitat 

artística amb altres activitats, el 53% mai no havia estat donat d’alta a la Seguretat Social, entre 

el 65% i el 75% mai havien tingut un contracte, només un 25% cobrava més de 25.000 euros 

anuals i la gran majoria estaven en una franja de 12.000-25.000 euros. 

Explica que a partir d’aquí va començar un treball conjunt amb 36 associacions de tot el sector 

(de teatre, música, escenògrafs, etc.) a fi de crear una proposta de xoc i d’emergència que va 

donar lloc a un document de 36 propostes concretes que suposaven canviar reglaments, decrets, 
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lleis, etc., en molts casos d’àmbit estatal. El document es va presentar públicament a Barcelona 

(s’hi va convidar tots els grups), es va portar al Parlament de Catalunya i, finalment, es va 

presentar al Congrés dels Diputats, on es va crear un grup de treball específic i es va dialogar i 

treballar amb 80 associacions d’àmbit estatal. Fruit d’això, es va laborar l’Estatut de l’artista, 

que va ser aprovat fa unes setmanes pel Govern del PSOE i va ser aprovat per unanimitat. 

Subratlla que tots els grups hi han col·laborat per enriquir la proposta i posa en relleu el gran 

esforç fet per buscar el consens i establir les prioritats que poden fer canviar la situació actual. 

Celebra que el Govern estatal ja hagi començat a implementar les primeres propostes i que, de 

fet, el 6 de setembre ja tirés endavant unes primeres mesures que s’aniran aplicant mentre es fa 

la llei, però observa que per aplicar aquestes mesures cal un cens, i en aquest moment la 

majoria de ciutats i territoris de l’Estat no tenen cap cens d’artistes. Especifica que el cens és 

necessari per resoldre qüestions de Seguretat Social, contractacions, falsos autònoms, 

jubilacions, etc., ja que si no es disposa d’un cens, no es poden identificar les persones que 

poden ser beneficiàries de les mesures i, d’altra banda, la llei ha d’anar acompanyada d’una 

memòria econòmica, de manera que és imprescindible, i urgent, saber de quin univers s’està 

parlant. 

El seu grup entén que Barcelona ha de liderar aquesta iniciativa i formar part de la comissió de 

treball que s’ha creat, impulsada pel Consell de les Arts i a la qual s’ha convidat totes les 

associacions del país per començar a definir quins criteris són els que han de marcar aquesta 

legislació i aquest cens i, per tant, definir el model que definirà la situació laboral, contractual i 

fiscal dels artistes en el futur. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, conscient que l’Estatut de l’artista ha 

estat una reclamació històrica del sector artístic i cultural que es basa en l’establiment d’un 

marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, 

com bé recull la part expositiva de la proposició, per poder lluitar contra la precarització 

especialment rellevant en aquest sector, un sector amb una gran dimensió econòmica, sobretot a 

Barcelona. Subratlla que aquest estatut ha de poder incidir en problemes laborals i jurídics 

detectats en cadascuna de les professions artístiques i culturals i dissenyar una estratègia 

d’actuació que permeti millorar la legislació vigent que regula el sector, és a dir, establir un 

marc que eviti la vulnerabilitat existent actualment. 

Posa de manifest que el mateix Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), 

permanentment alineat amb la necessitat d’aquest estatut, ha alertat que a Catalunya el 75% 

dels artistes cobren menys de 25.000 euros anuals i un 80% no compta amb ingressos estables, i 

subratlla que la incidència del CoNCA en el text que es va aprovar per unanimitat al Congrés 

dels Diputats va ser definitiva, com es pot observar en el text resultant; que tots els grups hi van 

participar, i que el Grup del PDeCAT va ser un gran defensor de la proposta i la va treballar 

activament. 

A continuació, esmenta la rebaixa de l’IVA del 21% al 10%, les millores en la Llei de l’IRPF i 

el canvi en el règim d’autònoms com a exemples de les millores que es recullen dintre dels tres 

eixos (fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social), i comenta que, si bé mesures com la 

rebaixa de l’IVA cultural ja s’han començat a desenvolupar, encara queda molt camí per 

recórrer i el sector demana celeritat. 

Per acabar, expressa l’opinió del seu grup que el cens que planteja la proposició és 

indispensable per poder aplicar posteriorment totes les altres mesures. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, que considera sorprenent que no hi 

hagi un cens dels professionals adscrits als diferents sectors culturals de la ciutat, com també 

que el regidor de Cultura no estigui present per parlar d’un tema tan important com és el 
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col·lectiu d’artistes a la ciutat, un col·lectiu que té moltíssimes dificultats per desenvolupar la 

seva feina. Agraeix molt la predisposició del comissionat de Cultura en aquest sentit. 

Comenta que la diputada de Cs al Congrés dels Diputats Marta Rivera va poder presidir la 

comissió prèvia a la votació que hi va haver en la qual es van poder fer 75 propostes que 

parlaven de l’Estatut de l’artista, una llarga reivindicació dels artistes, que sovint treballen en 

condicions de precarietat laboral i amb intermitència. Afegeix que, si bé hi ha qui pot 

considerar aquesta incertesa un atractiu de la feina, les administracions públiques haurien 

d’oferir seguretat. 

A continuació, posa en relleu el fet que s’hagi aconseguit el consens de les associacions i dels 

grups polítics i remarca que les administracions públiques han de defensar els drets, en aquest 

cas, dels artistes, que reivindiquen qüestions justes en matèria de fiscalitat, protecció laboral, 

Seguretat Social i compatibilitat de prestacions públiques amb drets d’autor. 

Conclou que Cs està a favor de l’Estatut de l’artista i del cens, que espera que es faci aviat, i 

pregunta al Govern si es compromet amb algun termini en aquest sentit. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que el seu grup, si bé considera evident que cal elaborar un cens i 

que l’aprovació de l’Estatut és un avanç en la solució dels problemes dels artistes i els creadors, 

que pertanyen a un àmbit laboral històricament sotmès a múltiples conflictes de precarietat, 

entén que l’Estatut ha de ser previ a l’elaboració del cens, ja que crear un cens d’artistes sense 

disposar d’un marc jurídic definitiu podria generar expectatives infundades entre la comunitat 

artística i distorsions en els criteris finals que hauran d’aplicar-se. Opina que, per evitar 

malentesos i falses expectatives, és imprescindible crear aquest cens però un cop aprovat 

l’Estatut de l’artista. 

 

El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, que va donar suport a l’Estatut al 

Congrés dels Diputats, i esmenta com a especialment important la proposta de fer compatible el 

cobrament dels drets d’autor amb la pensió de jubilació. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY vota a favor de la proposició i subratlla que cal transformar les posicions 

polítiques en fets per tal de reconèixer realment el valor que tenen les professions artístiques i 

l’esforç creatiu i donar-hi suport. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposició i subratlla que fa molt de temps que les 

professions artístiques reivindiquen un estatut i finalment les associacions professionals han 

pogut, juntament amb el CoNCA, que ha fet una tasca importantíssima, aconseguir el consens 

necessari a tot l’Estat espanyol, amb l’ajuda dels artistes de Madrid. 

Comenta que cal entendre que un estat que no estima els seus artistes és una societat malalta, 

però una societat que els insulta o els menysprea, com ha fet sovint la societat espanyola, és 

una societat morta, ja que els artistes i els creadors són la part de la cultura que correspon a 

l’R+D+I, de manera que són imprescindibles si es vol una societat innovadora. 

D’altra banda, qualifica d’alarmant la precarització del sector i remarca que si es vol evitar que 

els artistes emigrin, cal tenir una disposició econòmica importantíssima cap al sector. 

 

La Sra. BENEDÍ indica que la sessió s’interromp per poder baixar a la Pça. Sant Jaume a fer un 

minut de silenci que hi ha convocat per l’assassinat de l’alcalde de Gdanks, municipi amb el 

qual està agermanat el municipi de Barcelona. 
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Reanudada la sessió, el Sr. SUBIRATS dona la benvinguda a la regidora Gemma Sendra i 

expressa el vot favorable del Govern, que entén, però, que és difícil definir el marc exacte del 

que és un artista, ja que cada poc més es tendeix a la hibridació entre arts (videoart, art i 

ciència, art i disseny, art i gastronomia...) i a expandir el concepte de cultura. Tanmateix, 

coincideix que cal posar-s’hi a treballar i opina que l’òrgan adequat per fer-ho és l’homòleg del 

CoNCA a Barcelona, el Consell de Cultura, al qual es proposarà, en el plenari que se celebrarà 

les properes setmanes, que lideri una feina difícil però necessària. 

 

La Sra. SENDRA agraeix el suport de tots els grups i es mostra d’acord que la feina és 

complexa, com ho ha estat l’Estatut de l’artista, la primera comissió de treball sobre el qual es 

va fer el 2006 amb el govern de Pasqual Maragall. Observa, però, que justament perquè és 

complexa és molt positiu que Catalunya i Barcelona la liderin, ja que, si no defineixen elles, 

definirà algú altre. 

 

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

 

El Sr. SUBIRATS posa de manifest que ja el 1997 l’Associació de Professionals de la Gestió 

Cultural de Catalunya, amb el finançament del Departament de Cultura, va intentar avançar en 

aquest àmbit, però, per la complexitat de l’assumpte, en dos anys no va aconseguir cap resultat. 

Observa que en l’aprovació que es va fer de la subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de 

l’artista el setembre del 2018 no s’inclou aquest element. 

D’altra banda, comenta que els criteris segurament són més fàcils d’aplicar en el cas de 

persones de més de 50 anys, en què les definicions sobre els àmbits artístics eren bastant més 

clares i en què molt probablement els problemes de precarietat, jubilació, etc. són més greus, 

però repeteix que el Govern dona suport a la proposició i entén que la definició sobre a què es 

fa referència exactament quan es parla d’artista correspon sobretot a les associacions 

implicades en el Consell de Cultura en relació amb el CoNCA. Indica que fins ara no es tenia 

constància d’aquesta invitació formal, però avui amb la proposició que es planteja es farà 

constar amb l’esperança que en breu es pugui disposar almenys dels criteris d’elaboració del 

cens. 

 

La Sra. SENDRA torna a agrair el suport de tots els grups i posa èmfasi en el fet que tot el que 

s’ha aprovat i les propostes que hi ha al Congrés dels Diputats han nascut a Catalunya, que ha 

de liderar, juntament amb Barcelona, entesa a tot el món com a ciutat de cultura, la definició 

d’aquests criteris. Per això, anima tothom a treballar, en el marc d’una taula de coordinació 

amb el Consell de les Arts i el Consell de Cultura, perquè aviat hi hagi una definició que 

permeti aplicar tot el que el Congrés està posant ja en marxa i que pal·liarà la precarietat que 

viuen els artistes. 

 

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la 

CUP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot 

favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

6.-  (M1519/10844) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament 

de Barcelona sol·liciti a la Generalitat i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en 
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qualsevol desnonament d’un habitatge, abans de ser precintat l’habitatge en qüestió sigui 

preceptiva una inspecció per garantir que no existeix cap persona o mascota en el seu interior. 

2. Garantir que davant de qualsevol assabentat que es presenti a l’Ajuntament per un 

procediment per tapiar un habitatge i evitar la seva ocupació, s’informi al peticionari la 

necessitat de garantia que no existeixi cap persona o mascota en l’interior de l’habitatge. 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que tenir necessitat d’habitatge és un dels pitjors drames que poden 

viure les persones, ja siguin persones adultes o infants, i que, segons dades de l’Ajuntament, el 

2017 gairebé 2.000 famílies van ser ateses per l’Ajuntament de Barcelona per tenir ordres de 

desnonament, una xifra molt elevada. 

Tot seguit, esmenta el cas de Ciutat Meridiana en què el propietari d’un habitatge el va tapiar i 

van quedar tres menors a dins, un incident greu, i subratlla que tant en aquests casos com en els 

de llançament amb precinte judicial cal assegurar-se, mitjançant les inspeccions i els protocols 

adients, que dins de l’habitatge no hi ha cap persona ni cap mascota. Indica que, en el cas d’un 

propietari que vol tapiar el seu habitatge, ha de fer un assabentat d’obres menors, i s’hauria de 

fer un seguiment més exhaustiu d’aquesta comunicació per assegurar-se que realment allà 

dintre no hi ha ningú. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, que considera intolerable el succés de 

Ciutat Meridiana del 4 de gener, quan es va tapiar un habitatge amb tres menors a dins, una 

mala praxi d’un privat que no pot tornar-se a repetir, i centra l’atenció en el debat sobre com és 

possible que es desnoni una família monoparental amb tres nens i que al cap d’uns mesos 

aquesta família estigui vivint ocupant un habitatge a Ciutat Meridiana, sense que l’Ajuntament 

li hagi donat cap resposta, fet especialment preocupant. 

Subratlla que l’Ajuntament no va ser capaç d’ajudar aquesta família ni abans del desnonament 

ni després, i no ha estat fins que no hi ha hagut un cas mediàtic que s’ha trobat una solució, 

cosa que considera molt greu, i comenta que potser hi ha més casos com aquest a la ciutat que 

el Govern desconeix i per als quals no troba solucions. 

D’altra banda, recorda que la fi dels desnonaments a Barcelona va ser l’eix absolut de la 

campanya del Grup de BC, però la realitat és que la situació és pitjor que mai (segons dades del 

mateix Ajuntament, els desnonaments per sorpresa a la ciutat s’han multiplicat per sis en un 

any). 

A continuació, explica que el seu grup ha proposat una esmena a la proposició —que el PSC ha 

acceptat, cosa que agraeix— perquè considera que, tal com estava redactada inicialment, 

donava a entendre que la responsabilitat era de la Generalitat, quan no és així. 

Posa de manifest que en el cas de Ciutat Meridiana van fallar moltes coses, però el més 

important és que hi havia una família vulnerable que ja havia passat per un desnonament i que 

hauria d’haver rebut una solució abans. El seu grup considera que perdre la pista d’una família i 

que aquesta acabi vivint en precari en un pis ocupat és un error absolut que l’Ajuntament no pot 

tornar a cometre. 

En darrer lloc, assenyala que, si bé la proposició no està del tot redactada com l’hauria redactat 

el seu grup, és un toc d’alerta sobre el que va passar i, sobretot, una reivindicació perquè no es 

repeteixi. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, que considera lamentable que una 

família (a més, amb menors) hagi viscut una situació molt greu que es podria haver evitat, ja 

que, entre altres coses, és de sentit comú que abans de tapiar un habitatge cal assegurar-se que 

no hi ha cap persona ni cap mascota a dins. 

Pregunta al Govern què fa a Ciutat Meridiana, si no sap on hi ha famílies vulnerables, per què 

no es va fer seguiment d’aquesta família i què estava fent la Unitat Contra l’Exclusió 
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Residencial (UCER) en aquell moment, i també vol saber, al marge del que ha passat en aquest 

cas, si realment està satisfet en matèria d’habitatge —recorda que la primera setmana de gener 

el Govern va deixar informació a les bústies amb 10 motius per presumir de Barcelona, i el 

primer motiu era l’habitatge, quan el Grup de BC en habitatge ha fracassat i hauria d’assumir 

aquest fracàs. 

Per acabar, posa de manifest que des de finals d’any ha augmentat el nombre de famílies amb 

un habitatge adjudicat per la Mesa d’Emergència Habitacional (de 430 a 452) i pregunta què es 

farà davant la situació actual i després d’haver dit que se solucionarien els problemes 

d’habitatge i d’haver presentat l’UCER com una gran mesura per evitar casos com el de Ciutat 

Meridiana, què ha fallat i si es demanarà disculpes a aquesta família per no haver fet un 

seguiment de la seva situació i no haver facilitat els recursos necessaris per evitar aquesta 

ocupació, en la qual hi havia menors implicats. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup, que demà presenta una proposició a la 

Comissió de Presidència per tal que l’Ajuntament emprengui totes les accions legals que 

corresponguin davant totes les persones que puguin tenir alguna responsabilitat en el cas del pis 

tapiat a Ciutat Meridiana amb menors a dins, un fet gravíssim i intolerable que torna a 

demostrar que les dones viuen situacions més precàries —la família estava formada per una 

mare amb tres fills. 

El seu grup entén que potser hauria de ser l’Ajuntament qui denunciés a Fiscalia que operaris 

d’una immobiliària deixessin tancats tres menors en segellar la porta de ferro de l’entrada de la 

casa on vivien, actuació amb la qual es va produir una vulneració de drets i es van posar en risc 

tres menors. 

Pregunta com hauria acabat la història si hagués passat alguna cosa, i subratlla que cal obrir una 

investigació per esbrinar quina responsabilitat hi tenen el Banc Sabadell i la immobiliària 

Solvia, propietària del pis, així com la mala pràctica dels operaris, que haurien d’haver 

comprovat si hi havia alguna persona o mascota dintre de l’habitatge. 

Tot seguit, comenta que, si bé és positiu que l’Ajuntament hagi negociat un lloguer social per a 

la família, cal pensar per què es va arribar a aquesta situació —entén que el Sr. Montaner ho 

explicarà—, i observa que no és el primer cop que operaris d’immobiliàries tapien habitatges 

amb famílies vivint a dins. Afegeix que els bancs envien amb una llista els serrallers que 

canvien el pany o posen portes de ferro, i hi ha empreses que d’això han fet un negoci i cada 

dia tenen més peticions de les immobiliàries i dels grans tenidors, i subratlla que cal intentar 

resoldre el problema de l’habitatge que té Barcelona, que fa que les persones no puguin tenir un 

habitatge digne on viure. Observa que també cal tenir en compte els infrahabitatges, locals en 

què viuen persones tot i que els locals no tenen cèdula d’habitabilitat. 

Remarca que hi ha moltíssimes famílies que, en sentir el soroll de la porta, han sortit i han 

trobat els serrallers fent la seva feina encara que les pertinences de la família haguessin quedat 

a dins, i denuncia que aquestes pràctiques s’estan duent a terme sense cap mirament i sense 

recórrer al jutjat o a Mossos, de manera que els grans tenidors o les immobiliàries estan 

exercint un poder que no tenen. 

Conclou que tot plegat és una mostra més de l’emergència habitacional que existeix a 

Barcelona, sobretot als barris amb situacions de més precarietat i vulnerabilitat, com Ciutat 

Meridiana, que cada setmana pateix entre quatre i cinc desnonaments, i subratlla que 

actualment s’han vist abocades a entrar en habitatges 250 famílies, moltes de les quals són 

mares soles, que són les que lluiten i les que defensen, com poden, la seva existència i la 

dignitat dels seus fills i les seves filles. 

 

El Sr. VILLAGRASA manifesta el vot favorable del seu grup, que està d’acord amb tots dos 

punts de la proposició. Entén que el primer demana una cosa que la comissió judicial ja fa i que 
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mai no es precinta judicialment cap habitatge amb ningú a dins i que el segon demana que es 

posi l’obra en coneixement de l’Ajuntament —si s’ha d’esperar un permís d’obra de 

l’Ajuntament per tapiar una finca que pot ser ocupada, al final la burocràcia pot fer que la finca 

sigui realment ocupada. 

Dit això, subratlla que el cas de Ciutat Meridiana va ser un cas puntual —tot i que molt 

desagradable— que va durar unes hores i no pot tapar el que és realment greu: que 

l’Ajuntament va desnonar una família, no li va oferir cap alternativa i la família va acabar 

ocupant il·legalment un habitatge. Pregunta si el motiu pel qual ara sí que s’ha ofert una solució 

a la família és que ara el cas és mediàtic, i subratlla que BC, que havia de posar fi als 

desnonaments, no només no ho ha fet, sinó que, a més, ha fet que Barcelona esdevingui la 

capital dels desnonaments a Espanya. 

Per acabar, remarca que en cap cas s’han de posar obstacles a un propietari que vol evitar que 

la seva finca sigui ocupada. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que, a parer del seu grup, la proposició dona lloc a un debat 

absolutament cínic i pervers perquè legitima els desnonaments que hi ha a Barcelona, que es 

troba en una situació d’emergència habitacional, i el que es planteja davant l’assumpció que els 

desnonaments s’han de dur a terme és com es fa per repercutir en menor mesura en propostes 

de drets humans bàsics, però, en tot cas, la finalitat és desnonar i criminalitzar l’ocupació, quan 

a la ciutat hi ha habitatges buits i persones sense llar. 

Dit això, fa referència a les companyes que avui estaven fent una roda de premsa en contra dels 

desnonaments oberts, una perversitat i una manera criminal de fer fora de casa seva la gent —

demana a tots els partits polítics que ho denunciïn i treballin per posar-hi fi, i a tots els cossos 

policials que, mentre un dret tan bàsic com és el dret a l’habitatge no estigui garantit, aturin les 

seves pràctiques de fer fora de casa seva les persones—, i esmenta també el teixit comunitari de 

Nou Barris, que és qui va donar resposta a la situació d’emergència en la qual es va trobar la 

família de Ciutat Meridiana —és el conjunt del moviment popular de la ciutat qui, a dia d’avui, 

està plantant cara a la voràgine que són els desnonaments, que van en contra de la dignitat 

humana. 

A continuació, qualifica de cínic que partits com el Partit Demòcrata, Cs i el PP preguntin com 

és que el Govern encara no ha aturat els desnonaments a Barcelona i després al Congrés votin a 

favor del desnonament exprés. Subratlla que és d’una hipocresia absoluta que es parli en segons 

quins termes i s’exigeixin segons quines coses quan, a l’hora de la veritat, quan es toquen els 

pilars que afecten el dret a l’habitatge, ningú no vol canviar el seu posicionament polític perquè 

té tots els amiguets col·locats als diferents lobbies empresarials i als lobbies que representen els 

bancs a la ciutat. 

Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 

 

El Sr. ARDANUY vota a favor de la proposició. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, cenyint-se al que diu la proposició, que demana un protocol més estricte 

per evitar que es produeixi una situació semblant a la que es va produir, absolutament 

intolerable, i que s’obri una investigació i, en funció de les conclusions, que l’Ajuntament es 

personi com a acusació, hi vota a favor. 

 

El Sr. MONTANER diu que, indubtablement, a Barcelona es viu una situació d’emergència 

habitacional i el fet al qual fa referència la proposició, un fet execrable, encén el llum vermell 

que s’hi ha d’actuar. Observa, però, que abans d’actuar amb precipitació sense saber què ha 

passat exactament, cal investigar els fets per aclarir-los, com ja s’està fent, i posa de manifest 

que l’incident del qual estan parlant (el fet que es tapiés un habitatge amb tres persones a dins) 
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no es va produir durant un desnonament —encara que la família hagués estat desnonada 

anteriorment a un altre barri—, sinó durant una actuació de Solvia (Banc Sabadell) en què es va 

blindar una porta sense comprovar si hi havia algú dins de l’habitatge, un descuit gravíssim. 

A continuació, indica que sí que s’estava fent seguiment de la família i, fins i tot, la Mesa 

d’Emergència va acceptar al desembre que tenia dret a un habitatge. D’altra banda, a partir 

d’aquell fet tan terrible s’ha aconseguit per mediació de l’Ajuntament de Barcelona i de 

l’UCER que aquesta senyora i els seus fills tinguin un lloguer social, malgrat que també estan a 

la llista d’emergència. 

En darrer lloc, subratlla que l’arrel del problema, que no s’esmenta ni en la proposició ni, 

òbviament, en els arguments de la dreta, són els grans tenidors, els bancs, els que tenen tots 

aquests pisos d’execucions hipotecàries abandonats que, lògicament, s’ocupen, i subratlla que 

la dreta, en lloc de reconèixer quina és l’arrel del problema, sempre en culpa l’Ajuntament, 

l’Administració, el sector públic, quan la situació d’emergència habitacional té molt a veure 

amb la crisi hipotecària i bancària i quan, en aquest cas, qui va actuar malament va ser un gran 

tenidor, un banc. 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que és molt greu el que diu el Sr. Montaner i també que tres menors 

es quedessin tancats nou hores i mitja (de 10 h a 19.30 h), durant les quals podria haver passat 

alguna cosa greu, quan, a més, la família era objecte de seguiment per part de Serveis Socials, 

de manera que havien de saber on vivien i en quines condicions, i observa que, si bé 

teòricament l’Ajuntament negocia amb els bancs per tal d’ampliar el parc d’habitatges per a 

lloguer social, aquí hi havia un habitatge buit propietat d’un banc, que el va tapiar sense 

comprovar si hi havia algú a dins. 

D’altra banda, diu al Govern que quan s’atura un desnonament, són els ciutadans qui l’aturen, 

malgrat les promeses de BC d’aturar-los, i que aquest pis de Ciutat Meridiana era una 

oportunitat per ampliar el parc de lloguer social, un altre dels objectius del Govern. 

Entén que aquests fets demostren que les polítiques del Govern no són efectives, que no es 

mobilitza el parc d’habitatges buits, que no hi ha prou diàleg amb els bancs i que un assabentat 

a l’Ajuntament de Barcelona per tapiar un pis no garanteix que es comprovi si hi ha algú a 

dintre abans de tapiar-lo. 

Per acabar, remarca que no es pot permetre que es vulnerin d’aquesta manera els drets de les 

persones, que es generin expectatives i que no s’aportin solucions, ja sigui per desídia, per 

manca de ganes o per no saber què fer. 

 

La Sra. FANDOS diu a la Sra. Rovira que està una mica cansada de les seves lliçons moralistes 

i que aquí cadascú fa la seva feina, però, si bé el seu grup va fer un protocol que s’està aplicant, 

no sap què ha fet la CUP, que critica una llei que protegeix els vulnerables. Comenta que potser 

els seus amics són els que ocupen pisos que potser són de persones grans que necessitarien, en 

alguns casos, els ingressos del pis com a complement de la seva pensió. 

 

La Sra. BARCELÓ demana al Sr. Montaner que reflexioni sobre el que ha passat perquè una 

família amb un habitatge de la Mesa d’Emergència Habitacional adjudicat hagi hagut de 

recórrer a una ocupació il·legal en condicions de precarietat i que assumeixi la seva 

responsabilitat com a responsable de l’UCER, que en aquest cas no ha funcionat bé, i deixi de 

responsabilitzar el Govern de la Generalitat o el Govern central. 

 

El Sr. VILLAGRASA diu a la Sra. Rovira que habitatge social no és el mateix que ocupació, i 

que ocupar seus de partits i intentar coaccionar-los no és fer política. 
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El Sr. MONTANER subratlla que, si bé tot és millorable, l’UCER treballa molt intensament, i 

insisteix que aquesta família estava en seguiment i des del desembre tenia adjudicat un 

habitatge. 

Assegura que el Govern sí que negocia amb els bancs: ara aquests grans tenidors estan 

malvenent milers d’habitatges, i l’Ajuntament està amb la Generalitat mediant per fer compres 

de les vendes que està fent el BBVA a Cerberus, i s’han aconseguit habitatges tant de 

CaixaBank com de la Sareb. 

Per acabar, expressa l’abstenció del Govern, que entén que les mesures que planteja el PSC es 

podrien implementar, però les que està prenent el Govern són molt més serioses, van a l’arrel 

del problema, a diferència de les del PSC, i s’allunyen del que ha anunciat aquest partit a 

Badalona, que consisteix a perseguir l’ocupació. 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que la proposició del PSC és molt seriosa perquè tres menors es van 

quedar nou hores i mitja tancats en un pis tapiat. 

 

El Sr. Montaner expressa l’abstenció de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP, 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament de Barcelona 

sol·liciti a la instància judicial competent d’aplicar el protocol d’execució de les diligències 

de llançament que en qualsevol desnonament d’un habitatge, abans de ser precintat 

l’habitatge en qüestió sigui preceptiva una inspecció per garantir que no existeixi cap 

persona o mascota en el seu interior. 2. Garantir que davant de qualsevol assabentat que es 

presenti a l’Ajuntament per un procediment per tapiar un habitatge i evitar la seva ocupació, 

s’informi al peticionari la necessitat de garantia que no existeixi cap persona o mascota en 

l’interior de l’habitatge. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/10833) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al Govern 

Municipal a: 1. Elaborar una relació dels equipaments i de les places destinades a l’acolliment 

dels menors no acompanyats de què disposa la ciutat de Barcelona, així com fer una anàlisi de 

les mancances i/o deficiències dels centres i les millores a aplicar, en coordinació amb la 

Generalitat de Catalunya. 2. Intensificar la feina d’atenció als menors incrementant la presència 

d’educadors/es i/o treballadors/es socials als centres. 3. Reforçar les mesures de seguretat, 

interna i externa dels centres que acullen els menors, incrementant la presència de Mossos 

d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana i elaborant plans de seguretat específics per les zones on es 

detecta més presència d’aquests joves. 

 

(Punt tractat conjuntament amb el punt 4.) 

 

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

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP, 
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el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot contrari. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al Govern Municipal a: 1. 

Elaborar una relació dels equipaments, i de les places destinades a l’acolliment dels menors 

no acompanyats de què disposa la ciutat de Barcelona, així com fer una anàlisi de les 

mancances i/o deficiències dels centres i les millores a aplicar, en coordinació amb la 

Generalitat de Catalunya. 2. Intensificar la feina d’atenció als menors incrementant la 

presència d’educadors/es i/o treballadors/es socials als centres. 3. En aquells casos que, 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya considerin necessaris, reforçar les 

mesures de seguretat dels centres que acullen a menors i de les zones on es detecta més 

presència d’aquests joves en situació de conflicte i, si s’escaigués, elaborant un pla específic. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/10831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Respectar jornada 

laboral de 20 hores, mantenint el servei de dilluns a divendres i respectar el lloc de feina al 

personal subrogat de sala Garcilaso o bé garantir que una ubicació a un nou lloc de feina no 

suposi problemes de mobilitat per a la treballadora. Que les treballadores del servei de les sales 

d’estudi recuperin unes condicions laborals dignes, com ara: disposar de nou dels ordinadors de 

sales per treballar o d’equips que funcionin correctament; que en cas de modificació d’horari, 

ha de quedar explicitat que l’hora de 20 h a 21 h es desenvoluparà al lloc de treball establert i 

que aquestes hores no poden ser acumulades a favor de l’empresa a raó de funcions 

administratives, de gestió o altres serveis (retallar l’horari d’obertura -de 00 h a 01 h- va en 

detriment del servei); que en cas que es consideri fer hores de reunió fora de l’horari laboral, 

aquestes seran acordades prèviament amb treballadores i retribuïdes econòmicament; que les 

treballadores recuperin el plus de nocturnitat no reconegut en noves contractacions des de 2012; 

que cal retribuir les talleristes amb un sou digne (si es demana coneixement d’idiomes a 

personal nou, aquesta competència haurà de ser retribuïda adequadament); que en el cas dels 

caps de setmana d’obertura extraordinària, l’empresa haurà de mostrar preferència cap a les 

treballadores de sales a l’hora de designar jornades, així com una correcta retribució salarial; 

que es retiri la proposta de fer portar samarreta al personal de sales d’estudi; en cas de voler 

identificar al personal de sales, un penjoll identificador semblant al que fa servir el personal de 

biblioteques seria una insígnia més que suficient. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest que aquesta proposició ha estat treballada amb les 

treballadores de les sales d’estudi nocturnes de Barcelona, un servei consolidat a la ciutat que 

funciona des del 2002 i que des de l’adjudicació del concurs del 2012 pateix una situació de 

precarietat laboral i de deteriorament del servei, ja que, entre altres coses, es van rebaixar 

categories laborals i es va retirar el plus de nocturnitat. 

Subratlla que les externalitzacions fan que gairebé en cada sessió de la Comissió calgui 

demanar a l’Ajuntament la municipalització d’un servei per la seva situació de precarietat 

laboral o bé que en les noves licitacions es garanteixin condicions laborals dignes per a les 

treballadores. En aquest cas, el seu grup demana que s’estudiï la municipalització del servei de 

sales nocturnes per garantir condicions per a les seves treballadores, qualitat del servei i 

coordinació d’aquests serveis; que s’implementin mecanismes per tal que, un cop fets els plecs 

i licitat el servei, hi hagi un control de les condicions laborals, i que en les noves licitacions es 

tingui en compte les diferents treballadores, sobretot tenint present que hi ha molts serveis que 

estan atomitzats per tota la ciutat i això requereix un esforç per part de l’Ajuntament de 

coordinar amb les diferents treballadores les reunions que s’han de fer. 
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Afegeix que, atès que en els darrers baròmetres la precarietat laboral se situa com una de les 

problemàtiques més importants de la ciutat, l’Ajuntament, si vol exigir que d’altres garanteixin 

condicions laborals dignes, ha de ser el primer a donar prioritat a la lluita contra aquesta 

precarietat. 

Exposa que, en el cas de les sales d’estudi nocturnes, a partir del 2015, amb la nova empresa 

que gestionava el servei, es van començar a fer reunions fora de l’horari laboral obligatòries per 

a les treballadores sense que hi hagués retribució econòmica, i l’empresa va continuar fent 

contractacions amb frau de llei, tal com va quedar demostrat, i va tornar a guanyar la licitació. 

D’altra banda, comenta que, si bé no s’està en contra de la decisió del Govern del 2018 de 

reduir un 20% la jornada laboral i posar en marxa un programa pilot per tal d’obrir les sales el 

cap de setmana, cal que aquesta nova política estigui debatuda amb les treballadores, i 

assenyala que, malgrat la millora que es diu que hi ha pel que fa a les categories laborals en el 

nou concurs, els salaris de totes les treballadores en termes globals es redueixen. Per això, el 

seu grup presenta aquesta preposició —la llegeix—, que recull un seguit de propostes mínimes 

per garantir unes bones condicions laborals a aquestes treballadores. 

 

El Sr. BLASI comenta que el servei de sales d’estudi ha estat un bon servei des que es va crear 

i sempre ha estat subjecte tant a l’ampliació, fruit de la demanda, com a les modificacions 

d’acord amb les noves circumstàncies de les persones usuàries, però, en haver-ne tingut la 

responsabilitat política, sap que és un tema complex que en alguns casos ha generat 

discrepàncies. 

A continuació, diu que no valorarà la part de la intervenció de la Sra. Rovira que no coincideix 

amb l’objecte de debat d’aquesta proposició, i expressa l’opinió del seu grup que, si bé potser 

no hi ha temps per recollir-ne totes les propostes i hi ha alguns debats, com ara els laborals, que 

en principi corresponen al Govern, que és qui ha de gestionar tots aquests temes, és necessari 

fer una revisió. Per això, el seu grup, que vol que la feina es faci bé i que s’aclareixi si hi ha 

alguna cosa que no s’està gestionant correctament, vota a favor de la proposició, que entén que 

ha de beneficiar les persones que han de realitzar aquesta feina i les persones usuàries. 

 

La Sra. BARCELÓ posa en relleu la importància que les sales d’estudi nocturnes estiguin en 

condicions tant per als treballadors com per a les persones usuàries, i pregunta si el Govern és 

conscient que les treballadores hagin explicat que realment es feien reunions fora de l’horari 

laboral, no podien accedir als ordinadors o altres problemes i, en cas afirmatiu, quina solució hi 

ha donat. 

D’altra banda, expressa l’opinió que hi ha d’haver serveis externs però que aquests han de 

complir unes condicions i han de ser objecte de control, i comenta que la Llei de contractes del 

sector públic recull la figura de l’auditor. En aquest sentit, pregunta si l’Ajuntament de 

Barcelona ha implementat tots els mecanismes de control per confirmar que es compleixen i es 

garanteixen les condicions laborals. 

 

La Sra. BENEDÍ subratlla que el servei de sales d’estudi nocturnes, adreçat a joves, funciona 

des de fa anys i és molt necessari, com també ho és el procés de redisseny del servei que s’està 

duent a terme per tal d’adaptar les sales als hàbits de les persones joves. En aquest sentit, el seu 

grup considera que mesures com obrir sales permanents als districtes on no n’hi ha, reformular 

algunes de les activitats que es feien a les sales o obrir els diumenges, tot completant els horaris 

de les biblioteques, poden ser mesures positives per millorar el servei i augmentar el nombre de 

persones usuàries. 

Remarca, però, que també és necessari vetllar per les condicions laborals dels treballadors i les 

treballadores d’aquestes sales, i observa que quan un servei s’externalitza, sovint hi ha una 

precarització de les condicions laborals, i l’Ajuntament ha de vetllar perquè això no passi, com 
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ha de fer en aquest cas, en què, segons la informació de què disposa el seu grup, la subrogació 

de les treballadores i els treballadors del servei està garantida i no es preveu cap retallada de 

plantilla —caldrà vetllar perquè això sigui realment així. 

Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que quan el seu grup va estar al Govern es va fer un estudi acurat 

de les pautes d’ús de les sales d’estudi nocturnes i les noves necessitats i demandes de les 

persones usuàries, i es van fer algunes adaptacions de les sales a les noves necessitats. D’altra 

banda, es va intentar fer l’extensió territorial de les sales i augmentar el grau de coneixement 

per part de potencials usuaris i usuàries. 

Subratlla que és un servei molt ben valorat i que el seu grup troba encertat tot allò que 

contribueixi a millorar-lo i adaptar-lo a les necessitats de qui l’utilitza, però no si les 

adaptacions poden ser a càrrec o amb esforç del personal de les sales. Per això, abans de 

continuar la seva argumentació i emetre el vot, vol sentir les explicacions del Govern sobre la 

diagnosi que fa de la situació i si ha parlat amb els treballadors i les treballadores per solucionar 

els problemes. 

 

El Sr. VILLAGRASA posa de manifest que tots els grups defensen el servei de sales d’estudi 

nocturn i han presentat propostes al respecte —el PP va proposar que hi hagués una sala per 

districte—, però el seu grup en aquest cas s’abstindrà, ja que entén que el nou contracte 

incorpora algunes millores laborals i que l’empresa adjudicatària (s’hi han presentat Magma 

Cultura i la Fundació Pere Tarrés) no actuarà de manera negligent amb els treballadors —el seu 

grup aposta per donar-hi un vot de confiança. D’altra banda, no considera que sigui motiu de 

proposició si un treballador ha de portar una samarreta o un identificador, però entén que sí que 

caldria comprovar si s’han fet reunions amb els treballadors fora de l’horari laboral, si no tenen 

accés als ordinadors, etc., problemes que entén que no es produirien amb el nou contracte.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot favorable, motivat per la convicció que s’ha de dur un 

control i fer un seguiment perquè les empreses adjudicatàries compleixin els plecs de licitació i 

garanteixin unes condicions laborals exemplars, especialment si són empreses o fundacions del 

tercer sector que col·laboren sovint amb l’Ajuntament. Entén que el primer pas per donar 

compliment a la proposició serà parlar amb els treballadors i les treballadores d’aquestes sales 

d’estudi (començant per la sala Garcilaso), cosa que potser el comissionat ja ha fet. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Joventut. 

 

El Sr. ESSOMBA subratlla que un govern ha de garantir les màximes condicions laborals del 

personal que treballa en els seus serveis públics, i amb aquest objectiu s’ha anat transformant 

un servei que va començar el 2002. 

Confirma que s’ha dialogat amb les treballadores —la directora d’Infància, Joventut i Gent 

Gran, present a la sala, ho pot corroborar— i exposa que en la nova contracta s’inclou la 

subrogació (totes les treballadores són contractades indefinidament), s’incrementa la categoria 

laboral al 50% de les persones, es proporcionarà material informàtic (el protocol de la 

Diputació de Barcelona —treballen en dependències d’aquesta institució— impedeix que el 

personal municipal o que treballa per a l’Ajuntament en pugui fer ús) perquè les treballadores 

puguin treballar millor i s’han incorporat quatre hores de treball per a reunions dins l’horari 

laboral. 

Reconeix que encara falten coses per millorar i confirma que es valoraran qüestions com la del 

distintiu, però observa que un govern, si bé ha de garantir condicions laborals, es deu a la 

ciutadania. Remarca que mai no s’haurien de confrontar drets de treballadores i necessitats de 
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la ciutadania i que, precisament per això, i per la responsabilitat de gestió que té el Govern, no 

pot votar a favor de la proposició, ja que tot allò que planteja no va realment a favor del servei, 

que, com ha dit, també és important, a banda de les necessitats i els drets de les treballadores. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que si garantir les condicions laborals de les treballadores no va en 

la línia de garantir també un bon servei és que alguna cosa s’està fent malament, i que és 

inadmissible que s’externalitzi la gestió de serveis de titularitat municipal a empreses a les 

quals es donen uns diners perquè facin un servei determinat a les veïnes de la ciutat i ho facin a 

costa de la qualitat de les contractacions i de les treballadores. Remarca que així és com 

funcionen les externalitzacions i el sistema capitalista (les grans empreses es beneficien a costa 

dels drets laborals de les treballadores) i manifesta sorpresa pel fet que BC argumenti que no 

pot votar a favor d’unes millores laborals perquè això aniria en contra del servei. Entén que 

caldria canviar de perspectiva i parlar amb les treballadores —la ciutat són les seves 

treballadores— per entendre quines són les seves necessitats i com es pot millorar el servei 

alhora que es cobreixen aquestes necessitats. 

Per acabar, insisteix que hi ha un problema de perspectiva, lamenta que el Govern no hagi votat 

favorablement a la proposta i subratlla que el seu grup continuarà treballant per fer front a la 

situació. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup i demana al Sr. Essomba que 

continuï dialogant amb les treballadores, que es compleixin les condicions que marquen els 

convenis laborals, que les treballadores no tinguin problemes per desenvolupar la seva feina i 

que es posi en marxa la figura de l’auditor que recull la Llei de contractació del sector públic. 

Subratlla que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir una actitud propera per saber realment 

quines són les necessitats de les treballadores de les sales d’estudi i donar solucions en lloc de 

més problemes. 

 

La Sra. ANDRÉS celebra, en nom del seu grup, que s’estigui millorant el servei, però lamenta 

la referència que s’ha fet a les condicions de treball, ja que entén que la millora del servei ha 

d’anar acompanyada d’una feina de qualitat. Per això, demana que es treballi per intentar 

garantir totes dues coses. Confia que el Govern ho farà i arribarà a acords i, per això, s’absté en 

aquesta proposició. 

 

El Sr. ESSOMBA reitera que el Govern està millorant les condicions de les treballadores i 

confirma que això no ha d’estar confrontat amb les necessitats del servei. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el 

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

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

expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/10842) Que el govern municipal faci públic en el termini màxim de 15 dies, el pla 

d’acció social que està portant a terme en relació al ja conegut com a "Mercat de la Misèria" per 

tal d’atendre socialment i donar alternatives a les persones que hi interactuen. Fer un seguiment 
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a nivell de ciutat orientat a prevenir l’aparició de nous mercats d’aquestes característiques. Que 

a tal efecte el govern municipal convoqui de forma periòdica, un cop al mes, als grups 

municipals i als regidors no adscrits per compartir la informació i fer-ne el seguiment. 

 

El Sr. BLASI comenta que el conegut com «mercat de la misèria» ha estat objecte d’atenció en 

comissions, consells plenaris i, fins i tot, audiències públiques i consells de barri, però, malgrat 

això, sembla que ha quedat exclòs del grup de treball sobre el top manta que recentment ha 

impulsat el Govern municipal. 

Davant la preocupació de veïns, veïnes i entitats, que ha estat traslladada en diverses ocasions 

per diferents grups, i tenint en compte la situació actual, el seu grup presenta aquest prec, que 

enuncia. Aclareix que quan es parla de «les persones que hi interactuen» es fa referència tant 

als venedors com a qui s’hi veu obligat a comprar. 

 

La Sra. ORTIZ assenyala que una de les preocupacions relacionades amb aquest mercat, amb 

característiques diferents a d’altres, està relacionada amb l’ús intensiu de l’espai públic. 

Tot seguit, indica que la majoria de les persones que estan al mercat de Glòries tenen una 

vulnerabilitat específica i el que fan, sobretot, és intercanviar objectes —no es tracta, doncs, o 

almenys no en general, d’altres fenòmens de venda ambulant—, i els equips de Drets Socials 

que hi ha al carrer van fent seguiment de la situació, amb contactes amb les persones per fer 

d’observatori, i de quin és l’àmbit d’atenció social (aquesta atenció no es fa al carrer). 

Subratlla que la solució al problema no és tan senzilla com dir «això no ens agrada, volem que 

desaparegui i ho farà només amb una intervenció social de Serveis Socials», i que al voltant del 

40% dels participants en aquest mercat no resideix a Barcelona, de manera que l’atenció social 

es fa a diferents municipis, i posa de manifest que gairebé el 60% declaren haver estat atesos 

pels Serveis Socials. Remarca que això no erradicarà la pobresa o la pràctica d’anar a aquest 

mercat, i insisteix que la solució no és fàcil (hi ha atencions relacionades amb l’habitatge, la 

inserció laboral, la formació, etc.). 

Posa èmfasi en el fet que, mentre no hi hagi un sistema de garantia d’ingressos que doni 

clarament autonomia a les persones, no es pot pensar que uns serveis socials bàsics 

aconseguiran que desapareguin les situacions de pobresa, i expressa l’opinió que l’escassa 

aplicació de la renda garantida té efectes sobre aquests fenòmens. 

En darrer lloc, afirma que el Govern continuarà fent seguiment de la qüestió i compartint amb 

els grups les dades de què disposi, però indica que el prec no s’accepta. 

 

El Sr. BLASI no entén que el prec no s’accepti malgrat el notable augment que hi ha hagut de 

persones que han de malviure en aquest context, i manifesta la sensació que el Grup de BC no 

té un pla d’acció i, un cop més, després d’haver abanderat tant determinades accions, no està 

fent absolutament res. Afegeix que, una vegada més, els grups es queden sense conèixer l’acció 

que està duent a terme el Govern. 

 

Es dona per tractat. 

 

10.-  (M1519/10843) Que el govern municipal garanteixi que el projecte de Vozes de la Asociación 

de Músicos por la Paz pugui continuar desenvolupant les seves activitats de formació dins de 

les instal·lacions de l’Institut Tecnològic Barcelona a la Trinitat Nova. 

 

El Sr. BLASI posa de manifest que l’associació Músics per la Pau i la Integració va rebre la 

Medalla d’Honor de Barcelona pel projecte «Vozes», nascut el 2005 a Nou Barris i que 

actualment també es duu a terme a Sant Andreu i a Sant Martí, i fa una tasca musicosocial 

importantíssima. 
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Tot seguit, assenyala que, segons la informació que ha rebut el seu grup, l’associació haurà 

d’abandonar l’Institut Tecnològic de Barcelona a Trinitat Nova, un dels llocs on desenvolupa 

una part important de l’activitat del projecte, motiu pel qual demana a l’Ajuntament que 

assumeixi un compromís amb l’entitat i, sobretot, amb el projecte, del qual es beneficien més 

de 500 nens i nenes, que tenen l’oportunitat de fer una activitat que els fa créixer com a 

persones i els fa sentir en el seu espai d’utilitat. 

 

La Sra. ORTIZ observa que el reconeixement a la tasca que duu a terme «Vozes» s’ha fet amb 

el Govern de BC i gràcies al Pla de barris, que ha possibilitat el creixement del projecte. 

Explica que ella, com a regidora de districte, ha vist la necessitat d’apostes com la de «Vozes» 

a Bon Pastor i a Baró de Viver, i el projecte s’ha pogut implantar primer a la biblioteca i 

després al centre cívic i a l’institut escola El Til·ler. 

Afegeix que l’Institut Tecnològic a Trinitat Nova, una aposta de qualitat educativa on es 

treballa per l’equitat educativa als barris, ha tingut un èxit de matrícula tan gran que ha 

d’ampliar l’oferta el proper curs, de manera que hi pot haver problemes d’espai, però tant Drets 

Socials com el Districte de Nou Barris volen que el projecte continuï, i per això s’ha enfortit i 

s’ha fet créixer, i hi ha un nou concurs de Foment de Ciutat, en el marc del Pla de barris, perquè 

el projecte pugui amplificar-se i tenir un finançament global. 

Explicita que s’ha de veure si es pot fer compatible tot dins l’Institut Tecnològic de Trinitat 

Nova, perquè part del projecte «Vozes» s’implementa en horari lectiu, i informa que el Govern 

ja ha traslladat aquesta prioritat al Consorci d’Educació i, en cas que no fos possible, es 

compromet a trobar un altre espai adequat per donar-hi continuïtat. 

 

El Sr. BLASI pregunta si el prec s’accepta i posa de manifest que va ser la regidora Irma 

Rognoni qui va impulsar l’entitat Músics per la Pau i la Integració i el projecte «Vozes» a Nou 

Barris (també ho va fer el regidor del Districte de Sant Andreu a Trinitat Vella). 

Dit això, subratlla que l’únic que vol el prec és el compromís del Govern, que hauria pogut 

transaccionar el text per recollir la idea que no es pot comprometre a fer que el projecte 

continuï a l’Institut Tecnològic Barcelona però sí al barri de Trinitat Nova, prop d’on s’està 

duent a terme ara. Lamenta que, en lloc d’això, un cop més el Govern deixi coses a l’aire. 

 

La Sra. ORTIZ nega que el Govern estigui deixant res a l’aire i que el mèrit del projecte sigui 

del Grup Municipal Demòcrata. En aquest sentit, subratlla que ha estat el Districte de Nou 

Barris qui ha fet l’aportació  que s’ha fet durant aquest mandat, a més de l’aportació al projecte 

global «Vozes» mitjançant el Pla de barris. 

Dit això, manifesta l’opinió que el prec pretenia generar tensió entre dues necessitats del barri 

quan el que vol el Govern és la continuïtat de totes dues coses i donar resposta a la necessitat 

educativa. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que el prec no s’accepta. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/10825) Que el Govern Municipal actuï de manera immediata per evitar posar en risc la 

salut i la seguretat de les persones que viuen a l’edifici i al seu entorn dels baixos que estan 

ocupats il·legalment a l’edifici del carrer Homer amb Escipió, on es produeixen conductes de 

risc. 

 



 

Ref: CCP 1/19 Drets Socials 
v. 16/ 1/ 2019 12: 38 

48 

La Sra. BARCELÓ subratlla que els veïns de l’edifici al qual fa referència el prec estan molt 

preocupats per l’ocupació il·legal dels baixos i els problemes que comporta (sorolls, males 

olors, incivisme, la inseguretat que implica punxar un quadre elèctric, etc.), amb els quals han 

de conviure cada dia. D’altra banda, remarca que en aquesta situació il·legal hi ha menors, que 

no viuen en un habitatge digne, sinó en una situació de precarietat, cosa que considera molt 

greu. 

Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 

El Sr. MONTANER explica que el Districte de Sarrià – Sant Gervasi, tan bon punt va tenir 

coneixement de l’ocupació del local del número 20A del carrer Escipió, va instar la propietat, 

en aquest cas la Sareb, a activar la via judicial, tal com marca la llei (l’Ajuntament no pot 

presentar la demanda; ho ha de fer la propietat). Afegeix que el jutjat d’instrucció número 26 va 

arxivar la causa penal i ara està per via civil, i, paral·lelament, com que hi ha hagut queixes 

veïnals, la Guàrdia Urbana ha fet dues inspeccions (a l’agost i a l’octubre) per comprovar 

l’estat del local i aquesta inspecció es tancarà el 29 de gener per declarar el local infrahabitatge 

i poder-lo clausurar, i Serveis Socials n’està fent seguiment i s’ha assegurat que el menor està 

escolaritzat. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta si el prec s’accepta i demana més fermesa al Govern, que no pot 

actuar com un espectador davant d’una situació en què els veïns fa mesos que es queixen, amb 

motiu, per les males olors, l’incivisme, el soroll i conductes de risc. 

Tot seguit, esmenta els incidents recents de la Torre del Fang i de Badalona, demana que 

s’augmenti la presència de la seguretat a l’entorn de l’edifici i pregunta al Sr. Montaner si 

pensa que el fet que el menor estigui escolaritzat és suficient per estar satisfet amb la situació, 

quan un menor no pot viure en aquestes condicions de precarietat, que fan que no tingui les 

mateixes oportunitats que els nens amb qui va a l’escola, que sí que viuen en un habitatge 

digne. 

Subratlla que els Serveis Socials han de donar una resposta a les famílies vulnerables, però 

també cal actuar amb qui ocupa il·legalment i són grups antisistema, delinqüents o molesten els 

veïns, i no es pot justificar la manca d’acció i la permissivitat dient que l’habitatge no és 

propietat de l’Ajuntament, ja que la passivitat i la permissivitat fan que augmentin les 

conductes de risc. 

Per tot això, pregunta al Sr. Montaner si prefereix ser un espectador passiu o actuar. 

 

El Sr. MONTANER respon que, tot i entendre el problema i la preocupació dels veïns, el 

Govern no pot acceptar el prec, però està actuant tractant el tema amb la dinàmica 

d’assentaments que es dona en alguns locals comercials de la ciutat. 

Repeteix que el Govern va instar la Sareb a presentar la demanda, tal com marca la llei, i ara ha 

activat un recurs per declarar el local infrahabitatge, i observa que amb l’ampliació del protocol 

de la Mesa d’Emergència, qui està en un local comercial no entra dins la llista d’emergència —

si hi entressin, encara hi hauria molta més gent esperant. 

Conclou que el Govern hi està actuant tant com pot, però seguint la llei i els protocols, cosa que 

comporta temps. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 
 

12.-  (M1519/10845) Que es porti a terme un poliesportiu municipal d’ús escolar obert al barri al 

carrer Sardenya 420, segons la petició de la comunitat educativa i veïnatge del barri del Baix 

Guinardó. 
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La Sra. ANDRÉS saluda l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de Les Aigües —n’agraeix 

la presència— i enuncia el prec, referent a una actuació que fa deu anys que es reivindica (el 

projecte va començar amb la Sra. Ballarín com a regidora d’Educació i la Sra. Blasco com a 

regidora d’Horta-Guinardó, però continua igual) i que donaria ús no només al barri, sinó també 

a la comunitat educativa del Baix Guinardó. 

 

El Sr. MONTANER cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA exposa que: 

- El 1998 el Ministeri de Defensa i el Departament d’Ensenyament van signar un conveni de 

col·laboració en el qual es va acordar destinar part del solar del carrer Sardenya, 420, a la 

construcció d’un poliesportiu per donar resposta a les necessitats educatives dels dos centres 

educatius de l’entorn que havia de ser finançat per la Generalitat de Catalunya. 

- El 2013 el Departament d’Ensenyament va acordar amb l’Ajuntament que la construcció 

correria a càrrec del Consistori, però des d’aleshores i fins al gener del 2018 no consta cap 

moviment pel que fa a aquesta qüestió. 

- A finals del 2017 – principis del 2018 el Govern municipal va començar a actuar i va destinar 

60.000 euros per donar una resposta inicial a aquesta llarga reivindicació ciutadana. 

- A l’octubre del 2018 el Consorci d’Educació de Barcelona va plantejar una hipòtesi de treball 

consistent en la possibilitat que el nou centre educatiu que es necessita a la zona se situés en 

aquesta ubicació. 

- Actualment, gener del 2019, després d’haver avaluat diversos escenaris relatius, l’Ajuntament 

opta per mantenir l’ús esportiu del solar adreçat als equipaments escolars que hi ha al territori i 

buscar alternatives a les necessitats de més oferta de places escolars públiques a la zona. No 

obstant això, la decisió és col·legiada en el Consorci d’Educació, de manera que la Generalitat 

també s’hi haurà de pronunciar. 

Per acabar, insisteix que la posició de l’Ajuntament serà favorable a mantenir l’ús de 

construcció d’un poliesportiu que doni resposta, com diu el conveni, a les necessitats 

educatives dels equipaments escolars de l’entorn. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta del comissionat, així com la predisposició i la voluntat del 

Govern municipal, i pregunta si s’està treballant en l’ampliació de l’escola Les Aigües per 

pal·liar el dèficit de 50 places de primària que hi ha al barri. 

 

El Sr. ESSOMBA confirma que aquest és un dels escenaris de treball que hi ha sobre la taula i 

que el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona aprovarà en el moment que 

sigui oportú per tal de fer pública l’oferta inicial del curs 2019-2020. 

 

El prec s’accepta. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/10834) Que el Govern Municipal presenti una convocatòria extraordinària de 

subvencions per a entitats familiars que desenvolupin projectes i activitats per a les famílies. 
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El Sr. VILLAGRASA formula el prec, motivat per la desaparició a la convocatòria de 

subvencions, per segon any, de l’epígraf de subvencions a les entitats de família, que fan una 

gran tasca social i mereixen la comprensió i el suport del Govern municipal. 

 

La Sra. PÉREZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació, Infància i Joventut. 

 

El Sr. ESSOMBA diu al Sr. Villagrasa que tothom està a favor de donar suport a entitats 

familiars que treballen pel bé social, pel bé comú, i que desenvolupen projectes i activitats per a 

les famílies, però el Govern entén que el debat no es troba en el què o el per què, sinó en el 

com, i no és favorable a fer una convocatòria extraordinària perquè entén que l’oferta ordinària 

ja inclou tot un conjunt de línies d’actuació que la fan innecessària. Concreta que hi ha fins a 16 

apartats de la convocatòria ordinària on tindrien cabuda els grups de famílies als quals fa 

referència el Grup del PP, i n’esmenta alguns: suport a associacions de mares i pares d’escoles, 

entitats socials familiars que treballen per la inclusió, famílies en risc d’exclusió social, famílies 

que cuiden persones malaltes o dependents, famílies amb persones grans, famílies amb 

necessitats d’atenció psicoterapèutica, famílies amb algun membre amb alguna discapacitat, 

ajuts per a la conciliació del temps de cura familiar, laboral, personal i social, i famílies en 

situació de vulnerabilitat. 

Per acabar, posa de manifest que qualsevol grup de famílies que vulgui fer algun tipus d’acció 

té fins a finals de gener per presentar el seu projecte i respondre, sota els principis de lliure 

concurrència, transparència, igualtat i publicitat, perquè la seva activitat sigui subvencionada 

pel Consistori. 

 

El Sr. VILLAGRASA agraeix la resposta i demana que, si no es dona compliment al prec, 

almenys es faciliti informació a les entitats de família, que l’any passat tampoc no van tenir 

facilitats a l’hora de demanar subvencions, sobre la possibilitat d’acollir-se a altres epígrafs. 

Dit això, subratlla que el Grup del PP no parla de la família tradicional, ja que existeixen molts 

tipus de família, però continua pensant que hi hauria d’haver una línia de subvencions concreta 

per a aquest tipus d’entitats. 

 

El Sr. ESSOMBA respon que el 8 de gener hi va haver una reunió pública de lliure 

concurrència per a totes les persones que volguessin informar-se sobre la convocatòria de 

subvencions per al 2019, però es compromet a posar-se en contacte amb les entitats que el PP 

consideri que poden sentir-se excloses o vulnerades en aquest procés —demana al Sr. 

Villagrasa que, si ho considera oportú, li’n faciliti els contactes— per proporcionar-los, a través 

de membres de l’equip tècnic d’Educació, una informació més personalitzada i acurada al 

respecte. 

Explicita que el prec no s’accepta. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/10826) Quin és el nombre total de beques rebutjades per a infants i joves d’entre 6 i 17 

anys per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar per al curs acadèmic 2018-2019? 

 

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta i posa de manifest que en la darrera sessió del Consell 

Rector de l’Institut Barcelona Esports es va dir que malgrat l’ampliació de la subvenció per a 
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infants i joves d’entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar, 3.000 

sol·licituds n’havien quedat fora. El seu grup en va preguntar els motius i es va dir que en 

alguns casos era perquè no es complien els requisits, però no es van facilitar les dades exactes. 

 

La Sra. PÉREZ cedeix la paraula al gerent de l’Institut Barcelona Esports. 

 

El Sr. OLIVELLA exposa que de les 17.900 sol·licituds d’ajut que es van rebre, 1.518 no 

complien els requisits (per edat, per estar fora del barem d’ingressos o per no estar empadronats 

a Barcelona) i se’n van haver de denegar 3.300 més per manca de pressupost (es van atorgar 3 

milions d’euros de subvencions i les sol·licituds ascendien a una mica més de 3.400.000 euros). 

Explica que pràcticament totes les sol·licituds de la subvenció del 30% van quedar fora com a 

conseqüència del gran augment que s’ha produït en les sol·licituds de subvencions del 90% (se 

n’han donat 1.300 més que l’any passat), però subratlla que el Govern s’ha posat en contacte 

amb les entitats i amb les famílies per tal que, en cas que alguna entitat hagi perdut alumnes per 

no haver rebut la beca, ho comuniqui perquè aquesta pèrdua de clientela es compensi a través 

de les subvencions ordinàries de l’IBE. Observa, però, que això seria en el cas que les famílies 

no poguessin fer front a la part que els corresponia de la subvenció, que en el cas de les 

subvencions del 30% serien uns 8 euros al mes, que són diners, però normalment no són el 

motiu pel qual un nen deixa de fer esport. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i la informació facilitada, però insisteix que hi ha 3.300 

famílies amb fills que no podran fer esport per una manca de previsió del Govern municipal; 

observa que el fet que hagin augmentat les subvencions del 90% posa de manifest que la 

situació econòmica de les famílies a Barcelona ha empitjorat, i assegura que hi ha famílies per a 

les quals la diferència entre poder o no poder practicar esport sí que és de 8 euros. 

Entén que hi pot haver un error de previsió, però que després cal donar-hi resposta i, en aquest 

cas, veure de quina manera els fills d’aquestes 3.300 famílies poden fer pràctica esportiva, una 

pràctica positiva per al benestar social, físic i psicològic. 

Per això, demana que es busqui una solució a curt termini perquè aquests menors puguin fer 

pràctica esportiva, l’accés a la qual també té a veure amb la igualtat d’oportunitats. 

 

El Sr. OLIVELLA diu que, si bé és cert que la sol·licitud de subvencions del 90% ha 

augmentat molt, no és cert que no hi hagués previsió, i comenta que les subvencions a la 

pràctica esportiva han augmentat substancialment els últims anys —hi ha un efecte contagi en 

què les famílies es van comunicant la possibilitat que s’afegeixin al programa d’ajuts i, per tant, 

cada vegada hi ha més sol·licituds— i semblava que ja havien tocat sostre però s’ha vist que no 

és així, i això es tindrà en compte per a la propera convocatòria. 

D’altra banda, repeteix que en els casos en què els clubs detectin que algú deixa de practicar 

esport per no haver rebut l’ajut, es poden posar en contacte amb l’IBE perquè hi doni una 

solució. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/10816) Quina és la raó de la disminució del pressupost destinat a museus i arts 

plàstiques en el darrer exercici i quins han estat els seus efectes sobre l’activitat i els 

professionals dels museus i centres d’exposicions municipals i dels consorcis amb presència 

municipal? 
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La Sra. SENDRA formula la pregunta i posa de manifest que la reducció de la partida destinada 

a museus respecte del pressupost inicial aprovat ha estat de 3,3 milions d’euros; subratlla que al 

llarg del 2017 aquesta partida es va incrementar 3,8 milions, i manifesta preocupació pel fet 

que al novembre els museus ja hagin executat el 100% del pressupost. 

 

La Sra. PÉREZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 

 

El Sr. SUBIRATS assenyala que, atès que encara no hi ha tot el pressupost del 2018 executat, 

no es pot fer la comparació amb el 2017 i, per tant, ara per ara no es pot continuar parlant de 

disminució del pressupost. 

 

La Sra. SENDRA insisteix que, d’acord amb les dades de què disposa, sí que hi ha hagut una 

disminució de més de 3 milions respecte de l’any passat i al novembre ja s’havia executat tot el 

pressupost, tret que l’Ajuntament volgués posar en marxa alguna partida addicional, i manifesta 

la preocupació del seu grup per la situació general de la cultura: els darrers anys, sobretot 

l’últim, han estat especialment difícils i tensos, i els museus han hagut de fer front a vagues de 

personal, entre altres coses, i han hagut de reduir un 10% les programacions. 

Vol saber quin és el pla de museus del Govern i si té alguna actuació prevista per a aquest any. 

 

El Sr. SUBIRATS informa que el pressupost executat de gener a novembre de 2017 pel que fa 

a museus i arts plàstiques va ser de 22.611.628,88 euros, i l’executat el mateix període del 

2018, de 24.990.633,26; i, en el cas dels consorcis i les fundacions, l’execució al tancament de 

desembre de 2017 va ser de 53.538.833,36 i a desembre de 2018, de 53.746.358,04. Explicita 

que tots dos imports han augmentat respecte del 2017. 

 

Es dona per tractada. 

 

16.-  (M1519/10817) El govern municipal té previst reunir-se amb les treballadores i els treballadors 

del Servei d’Atenció als Homes (SAH)? 

 

La Sra. BENEDÍ formula la pregunta i comenta que fa una setmana, en una reunió amb el seu 

grup, les treballadores i els treballadors del Servei d’Atenció als Homes de l’Ajuntament van 

transmetre la seva voluntat que es municipalitzés el servei i, per tant, es garantissin els 

mateixos drets i les mateixes condicions laborals que a la resta de serveis especialitzats en 

violència masclista de la ciutat. 

D’altra banda, recorda que el SAH va néixer el 2005 fruit d’una aposta clara de l’Ajuntament 

per erradicar les violències masclistes, forma part de l’estructura de la Regidoria de 

Feminismes i LGTBI i és un servei gratuït que fins ara ha estat gestionat per la Fundació IReS, 

i subratlla que les deu persones que hi treballen consideren que el servei que s’ofereix i els 

objectius són els mateixos que els de serveis municipalitzats com el SARA i els PIAD, amb els 

quals col·laboren. Aclareix, però, que el Grup d’ERC presenta aquesta pregunta per saber si el 

Govern té previst reunir-se amb l’equip, independentment de la decisió que es prengui sobre la 

municipalització. 

 

La Sra. PÉREZ agraeix la pregunta, posa èmfasi en la importància del SAH i de la feina que 

duen a terme les persones que hi treballen, que coneix bé, i confirma que el Govern no té cap 

inconvenient a reunir-s’hi —ja hi ha parlat—, i també s’ha de reunir amb l’empresa que 

gestiona el servei. 

Dit això, comenta que la decisió sobre la municipalització no es prendrà en aquest moment, ja 

que encara s’estan duent a terme les negociacions sobre la internalització del SARA i dels 
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PIAD: encara que els serveis s’hagin municipalitzat, el procés no ha acabat, i es vol aprendre 

d’aquest procés per acabar de decidir com es continuaran gestionant altres serveis. Afegeix que 

el contracte finalitza el 31 de desembre del 2019 i que la decisió sobre la municipalització ja 

formaria part del proper mandat. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la resposta i repeteix que la pregunta no estava motivada per la 

voluntat de saber si el servei es municipalitzaria, sinó per l’interès que tenen els treballadors i 

les treballadores per reunir-se amb el Govern. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/10846) Es farà efectiva l’afirmació del primer tinent d’alcaldia, Sr. Pisarello, que les 

obres de la biblioteca de Sarrià s’iniciaran aquest mes de gener? 

 

La Sra. ANDRÉS exposa que fa uns mesos diversos grups municipals van posar de manifest 

que trobaven que s’estaven produint retallades en inversions i en la despesa social del Govern, 

i, si bé el Govern en alguna ocasió va reconèixer aquestes retallades com a reajustaments, el Sr. 

Pisarello, per negar-les, va assegurar que al gener hi hauria les excavadores treballant al solar 

de la biblioteca de Sarrià, però ha arribat el gener i no hi ha notícies de les excavadores, motiu 

pel qual el seu grup fa aquesta pregunta, que formula. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 

 

El Sr. SUBIRATS confirma que el Sr. Pisarello al juliol va assegurar que al gener hi hauria 

excavadores treballant a la futura biblioteca de Sarrià i que aquestes excavadores no hi són, i 

posa de manifest que al districte hi ha tres biblioteques, una de districte (Sant Gervasi – Joan 

Maragall) i dues de barri (Collserola – Josep Miracle i Clarà). 

 

La Sra. ANDRÉS entén que en els quinze dies que queden de mes tampoc no començaran a 

treballar les excavadores i, per tant, no es farà efectiva l’afirmació del tinent d’alcalde. 

Lamenta profundament aquestes declaracions i les expectatives que genera el Govern, que 

treballa amb irresponsabilitat. 

 

El Sr. SUBIRATS observa que és difícil contestar per una altra persona i que el que pot fer és 

intentar ser conseqüent amb el que diu ell personalment en relació amb les expectatives que 

pugui generar, però constata que, tret que hi hagi alguna sorpresa, en els quinze dies que 

queden de mes no començaran les obres a les quals fa referència la pregunta. Tanmateix, 

informa que les obres de construcció de la biblioteca Gabriel García Márquez, a la cantonada 

del carrer Concili de Trento amb Treball (Sant Martí de Provençals), sí que començaran aquest 

mes, tindran una durada de 20 mesos i la inversió serà de 9,3 milions d’euros. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/10835) Quina ha estat la dotació pressupostària, l’import executat i l’import pendent 

d’executar del pressupost per a ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges i 

per a la instal·lació d’ascensors a la ciutat de Barcelona, així com el nombre d’edificis i 
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habitatges que s’han beneficiat d’aquests ajuts, desglossat pels diferents programes i actuacions 

(detallant també el percentatge d’ajuts de les subvencions i topalls màxim de cadascun dels 

programes en cada any), en cadascun dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018, tot especificant quin 

import ha sufragat l’Ajuntament i quin la Generalitat de Catalunya? 

 

El Sr. VILLAGRASA formula la pregunta; posa de manifest que, d’acord amb les dades de què 

disposa el seu grup, les subvencions per a la instal·lació d’ascensors s’han reduït del 50% al 

35%; observa que en el Consorci de l’Habitatge l’Ajuntament assumeix el 80% de la despesa i 

la Generalitat, el 20%, percentatges que no coincideixen amb la participació de cada 

administració al Consorci (40% i 60%, respectivament), i demana al Sr. Montaner que la 

informació que no pugui facilitar ara la faciliti per escrit. 

 

El Sr. MONTANER diu al Sr. Villagrasa que en acabar la sessió li facilitarà la informació per 

escrit, i observa que aquesta farà referència al 2017, ja que la del 2018 encara s’està completant 

i, per tant, no es pot donar per no crear confusió, però sí que es pot donar la informació de la 

dotació pressupostària i del que s’ha subvencionat, així com del que ha quedat pendent 

d’executar cada any que s’ha passat d’un any a l’altre, del que s’ha invertit en cada concepte 

(cohesió social, ascensors, obres comunes, eficiència energètica...), les quantitats, els 

percentatges i les condicions, que són públiques i es presenten cada any a la convocatòria cap a 

la primavera. 

D’altra banda, assenyala que, a més d’haver multiplicat la inversió en rehabilitació, s’ha canviat 

el concepte, de manera que hi ha hagut canvis tant quantitatius com qualitatius. Concreta que, 

per exemple, a la convocatòria tradicional se n’afegeixen de noves per als interiors, sobretot per 

a gent gran, les finques d’alta complexitat, intervencions a finques que tenen dificultats per 

organitzar-se, sobretot pel que fa al Pla de barris al Besòs, o projectes de rehabilitació urbana. 

  

El Sr. VILLAGRASA comenta que un cop rebuda i estudiada la informació, en tornaran a 

parlar. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/10836) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició següent (M1517/5837) aprovada en la sessió de 21 de març 

del 2017. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a 

crear un àrea d’assessorament i suport als propietaris d’habitatges afectats per ocupacions 

irregulars en les oficines d’habitatge que hi ha als districtes de Barcelona. 

 

El Sr. VILLAGRASA enuncia la proposició de la qual demana seguiment. 

 

El Sr. MONTANER subratlla que, tal com es va dir quan es va presentar aquesta proposició, 

les deu oficines d’habitatge que hi ha a Barcelona (una per districte) ja atenen els casos 

d’ocupacions, per als quals existeixen dos protocols diferents en funció de si el pis és d’un petit 

propietari o d’una entitat bancària, i és un problema puntual, de manera que no requereix una 

àrea específica. Concreta que quan un petit propietari s’adreça a una oficina d’habitatge, se li 

assessora sobre com ha de posar la denúncia a Mossos d’Esquadra, que són els que en tenen la 

competència, i sobre la manera de resoldre la situació, i es treballa amb mediació per veure si 
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es pot trobar una solució més ràpida atenent la vulnerabilitat de les persones que han ocupat. 

Aquests casos, però, només representen un 20% de les ocupacions: en el 80% restant les 

ocupacions són d’habitatges de grans tenidors (bancaris o immobiliaris), en què es treballa amb 

els propietaris tot defensant la funció social de l’habitatge i si són casos de vulnerabilitat. 

Per acabar, comenta que el Govern entén que en els casos en què ha intervingut ha actuat 

correctament i les persones ateses estan agraïdes perquè se les ha acompanyat durant tot el 

procés, molt complex. 

 

El Sr. VILLAGRASA demana que, si és possible, es faciliti informació més detallada sobre els 

casos atesos a cada oficina. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reforçar i defensar les polítiques per 

l’abordatge integral de les violències masclistes municipals, així com posar en valor la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i el 

Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere, marcs legals imprescindibles per lluitar contra 

aquest gravíssim problema que té la seva gènesi en una cultura profundament antidemocràtica i 

que parteix de la idea de la superioritat de l’home sobre la dona. 2. Manifestar el seu rebuig cap 

a qualsevol tipus de violència masclista i el seu compromís en la lluita per la seva eradicació 

així com la protecció i suport a les dones víctimes d’aquesta violència que s’exerceix 

diàriament contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets humans 

fonamentals. 3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 

l’eliminació o minoració de les mesures de protecció de la dona davant de la violència 

masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes. 4. En aquest 

sentit, rebutjar l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions que 

plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de la dona, donant així cobertura 

a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d’agreujar aquesta xacra social, 

acords que volen normalitzar el discurs masclista i desigualitari de la ultradreta. 

 

 La Sra. ANDRÉS llegeix la declaració. 

 

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

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

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la 

CUP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot 

favorable. S’APROVA. 

 

La Sra. BENEDÍ pren la paraula per acomiadar-se, després de tres anys i mig, com a presidenta 

de la Comissió, ja que en principi aquesta és l’última sessió que presideix, i dona les gràcies a 

les regidores i als regidors pel bon funcionament de la Comissió. Fa extensiu l’agraïment als 

assessors i les assessores, a la secretària de la comissió, els mitjans de comunicació i el personal 

tècnic. 
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La Sra. FANDOS felicita la Sra. Benedí per una molt bona feina com a presidenta de la 

Comissió, una tasca que no és fàcil; li agraeix la manera com ha marcat els temps, amb la qual 

cosa ha impedit que algunes sessions s’allarguessin en excés, i manifesta el desig que la 

persona que la substitueixi segueixi la seva línia. 

 

La Sra. BARCELÓ dona les gràcies a la Sra. Benedí per la manera com ha presidit la Comissió, 

una comissió molt agradable en la qual tothom pot exposar els seus punts de vista i hi ha un 

bon to malgrat les discrepàncies, i li agraeix especialment la seva neutralitat i el fet d’haver 

estat sempre a l’altura de les circumstàncies. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma als agraïments i les felicitacions a la Sra. Benedí, a qui diu que ha 

estat molt bona presidenta, sempre a l’altura, facilitant molt el diàleg, evitant confrontaments 

que no condueixen a res i administrant el temps d’una manera que es podria qualificar de 

magistral, i manifesta el desig que la Sra. Sendra continuï la mateixa línia i que la Comissió 

continuï sent igual d’eficaç en la gestió del temps i igual de productiva. 

 

El Sr. VILLAGRASA se suma als agraïments a la Sra. Benedí, que entén que ha gestionat molt 

bé la Comissió, i li agraeix especialment el rigor en els temps i la neutralitat a l’hora de 

moderar els debats polítics. 

 

La Sra. ORTIZ dona les gràcies a la Sra. Benedí en nom del Govern i subratlla que endreçar els 

debats els fa més efectius, que una molt bona actitud posa en valor la feina política que es fa i 

que la neutralitat en les presidències és important i facilita les coses. Entén que la ponderació 

en una presidència no sempre és fàcil i que la Sra. Benedí, que segur que li explica a la Sra. 

Sendra la clau per dur a terme aquesta tasca, ho ha fet molt bé. 

 

La Sra. BENEDÍ es mostra molt agraïda per les paraules de tothom i comenta que segur que la 

seva successora ho fa bé. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.50 h. 


