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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 17 de setembre de 2019

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 17 de setembre
de  2019,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  DRETS  SOCIALS,  CULTURA  I  ESPORTS,  sota  la
presidència de la Ima. Sra. Regidora Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres., i els
Ims. Srs.: Margarita Marí Klose, Lucía Martín González, Gemma Tarafa Orpinell, Joan
Subirats Humet, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Montserrat Benedí i
Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i Planas, Neus
Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Maria Magdalena Barceló Verea, Oscar
Ramírez  Lara  i  Eva  Parera  Escrichs,  assistits  per  l’assessora  jurídica,  Sra.  Teresa  Ordóñez
Rivero, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

Assisteixen també la Sra. María Truño Salvadó, comissionada d’Educació

S’obre la sessió a les 9,37h.

La Sra. PÉREZ saluda tothom i indica que és per a ella un plaer ser la presidenta de la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports i que s’esforçarà per intentar estar a l’altura de
la bona feina de gestió feta per la seva antecessora. Tot seguit, demana comprensió si avui
la inexperiència fa que cometi algun error.
Dit això, dona per constituïda la Comissió, que va ser creada per acord del Plenari del
Consell Municipal en la sessió del 16 de juliol de 2019 i estableix que l’adopció d’acords es
produirà  mitjançant  el  vot  ponderat  de  conformitat  amb allò  establert  a  l’article  37.2  del
Reglament orgànic municipal.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

No hi ha cap acta per aprovar, atès que aquesta és la primera sessió de la Comissió
d’aquest mandat.

II) Part Informativa

Despatx d’oficia)

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

1. – (16050009)  De  la  gerent  municipal,  d’1  de  juliol  de  2019,  que  aixeca  la  suspensió  de
l’execució  del  contracte  de  la  gestió  del  servei  de  bar-cafeteria  del  Casal  de  gent  gran
Pedraforca, adjudicat a la Sra.Leonor Roselló Ruiz, donat que s’han finalitzat les obres que
la van motivar podent-se reobrir l’equipament amb públic amb tota normalitat.

 



CCM 5/19 DSocials 2/46

2. – (2038/2019) De la gerent municipal, de 23 de juliol de 2019, que declara desert i anul·la la
despesa del contracte relatiu a les instal·lacions del casal de gent gran Bascònia, amb
càrrec als exercicis 2019-2021, i per un import de 73.029,26 euros.

3. – (1300/2017) De la gerent municipal, d’11 de juliol de 2019, que prorroga el contracte que
té per objecte Gestió i explotació de la pista poliesportiva Municipal La Sagrera.

4. – (2002/2019) De la gerent municipal, de 15 de juliol de 2019, que Inicia expedient de
contractació relatiu  a  la  concessió de serveis  per  a  l’explotació del  servei  de bar-cafeteria
de l’espai jove Garcilaso.

5. – (50002/16) De la gerent municipal, de 26 de juliol de 2019, que rescindeix la continuïtat
del contracte de la gestió, dinamització i coordinació de les activitats de l’ Espai Petit Drac,
adjudicat  a  A.B.D.  Asoc.  Bienestar  y  Desarrollo.;i  Anul·la  part  de  l’autorització  i  disposició
de la despesa. Import anul·lació: 26.762,80 euros.

6. – (50001/2019) De la gerent municipal, de 2 de setembre de 2019, que adjudica el contracte
de  la  concessió  de  serveis  camp  de  futbol  Vallvidrera,  a  l’Associació  Esportiva  Escolar  IES
Montserrat. Import despesa: 105.000 euros, amb càrrec als pressupostos dels anys 2019,
20, 21 i 22.

7. – (20149208)  De  la  gerent  municipal,  de  30  d’agost  de  2019,  que  declara  la  continuïtat  del
contracte adjudicat a Llop Gestió Esportiva, S.L., per a la gestió i explotació dels camps de
futbol  del  Districte  de  Sants-Montjuïc;  s’ampliar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a
favor de l’adjudicatària. Import ampliació: 79.333,33 euros." -any 2019: 45.333,33 euros" -
any 2020: 34.000,00 ".

8. – (2049/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de juny de 2019, que adjudica
a Andròmines Eines Assolides Empresa Inserció el contracte relatiu a la gestió del projecte
Nau Vila Besòs, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 41.611,05 euros (IVA
inclòs).

9. – (20190094) De la gerent municipal, de 27 de juny de 2019, que adjudica a la Fundació Pere
Tarrés el contracte relatiu a la gestió de la coordinació i dinamització de les activitats,
programes  i  tallers,  així  com  la  informació  que  s’ofereix  a  l’espai  de  la  gent  gran  de
l’equipament de La Violet, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 116.812,54 euros
(IVA inclòs).

10. – (20150358) Del gerent de Drets Socials, de 2 de juliol de 2019, que cancel·la la continuïtat
del  contracte  relatiu  a  la  gestió  de  les  sales  d’estudi  nocturnes  de  la  ciutat  de  Barcelona
adjudicat  a  la  Fundació  Pere  Tarrés,  per  a  l’exercici  2019,  i  cancel·la  la  despesa  per  un
import de 17.287,24 euros.

11. – (20160243) De la gerent de Drets Socials, de 2 de juliol de 2019, que cancel·la la
continuïtat  del  contracte  relatiu  a  la  gestió  del  servei  integral  municipal  d’informació,
orientació i assessorament per al desenvolupament dels joves de la ciutat de Barcelona
adjudicat  a  QSL Serveis  Culturals,  SLU.,  per  a  l’exercici  2019,  i  cancel·la  la  despesa per  un
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import de 69.526,70 euros (IVA inclòs).

12. – (20190029) Del gerent de Drets Socials, de 3 de juliol de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu a la gestió i desenvolupament del programa Sóc Blogger!!!, per als
exercicis 2019-2021, i per un import d’11.304,19 euros.

13. – (20190177)  Del  gerent  de  l’Àrea  de  Drets  Socials,  de  10  de  juliol  de  2019,  que  allibera  la
disposició de la despesa del contracte relatiu a la gestió de la coordinació pedagògica i de
la gestió de les activitats del programa "Dedeuauna", per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 3.759,64 euros.

14. – (0897/19) Del gerent municipal accidental, de 30 de juliol de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de l’oficina
tècnica  per  a  la  coordinació  de  la  cinquena  edició  del  concurs  per  a  l’ornamentació
nadalenca d’aparadors  dels  comerços i  de parades de mercats  de diferents  barris,  per  als
exercicis 2019-2020 i per un import de 24.805,00 euros (IVA inclòs.

15. – (20190177) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 1 de juliol de 2019, que adjudica a QSL
Serveis Culturals, SLU el contracte relatiu a la gestió de la coordinació pedagògica i la
gestió de les activitats del programa "Dedeuauna", per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 84.659,39 euros (IVA inclòs).

16. – (20190227)  Del  gerent  de  l’Àrea  de  Drets  Socials,  de  30  de  juliol  de  2019,  que  inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei
de dinamització, coordinació i realització dels festivals de creació artística organitzats pel
Departament de Joventut, així com la gestió de les infraestructures, serveis logístics,
comunicació, llicències i tràmits administratius vinculats al desenvolupament del festivals,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 60.467,23 euros (IVA inclòs).

17. – (2058/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 27 d’agost de 2019, que allibera
la quantitat de despesa del contracte relatiu al servei de gestió del casal de barri Congrés-
Indians i la pista poliesportiva Manígua del districte de Sant Andreu adjudicat a la Fundació
Pere Tarrés, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 25.081,49 euros (IVA inclòs).

18. – (2058/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 18 de juny de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió
del casal de barri Congrés-Indians i la pista poliesportiva Manigua del districte de Sant
Andreu, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 112.402,18 euros (IVA inclòs).

19. – (20180210) Del gerent de Drets Socials, de 2 de juliol de 2019, que adjudica a la Fundació
Pere Tarrés la gestió del servei de sales d’estudi de Barcelona, per als exercicis 2019-2021, i
anul·la part de l’autorització de despesa per un import de 58.905,09 euros (IVA inclòs).

20. – (2058/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 27 d’agost de 2019, que adjudica
a la Fundació Pere Tarrés el contracte relatiu al servei de gestió del casal de barri Congrés-
Indians i la pista esportiva Manígua del districte de Sant Andreu, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 87.320,69 euros (IVA inclòs).
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21. – (20190029) Del gerent de Drets Socials, de 3 de juliol de 2019, que adjudica a Treehouse
BCN Online Artisans, SL. el contracte relatiu a la gestió i desenvolupament del programa
Sóc Blogger!!!, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 105.106,64 euros (IVA
inclòs).

22. – (20190364) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, de 2 de setembre de 2019, que adjudica
a la Federació de Salut Mental de Catalunya el contracte relatiu a l’anàlisi de necessitats de
les persones en situació d’elevada complexitat en salut mental, per a l’exercici 2019, i  per
un import de 12.000,00 euros.

23. – (2067/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 18 de juny de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió
integral de la cavalcada dels Reis Mags del districte de Sant Andreu, per a l’exercici 2019, i
per un import de 60.096,34 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2019

1. – (19000942 (0282/19) ADJUDICAR el contracte núm. 19000942, que té per objecte el
desenvolupament i la gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), amb mesures de
contractació pública sostenible, a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925 de
conformitat  amb la  proposta  de la  Mesa de Contractació  i  d’acord amb la  proposició  que
ha  presentat  en  ser  considerada  l’oferta  més  avantatjosa,  pel  preu  d’1.800.777,32  euros
IVA inclòs, dels quals 1.488.245,72 euros corresponen al preu net i 312.531,60 euros a
l’IVA.  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  l’esmentada  quantitat  amb  el
desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  367.538,66  euros  a  l’exercici
pressupostari  de l’any 2021 i  a  l’aplicació pressupostària  D/22719/23261 0801;  un import
(IVA  inclòs)  de  900.388,66  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària D/22719/23261 0801; un import (IVA inclòs) de 532.850,00 euros a
l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/23261  0801.
CONDICIONAR  la  seva  realització  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s
pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  FIXAR  l’import  de  la  garantia  definitiva  en  74.412,29
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent  al  de  la  recepció  per  part  de  l’empresa  adjudicatària  del  requeriment  per  a  la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació  de  l’adjudicació  i  no  s’hagi  interposat  recurs  especial  de  contractació  que
impliqui  la  suspensió  de  la  formalització  o  s’hagués  acordat  l’aixecament  de  la  suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Marifé Calderon Paz. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

2. – (20199202) INICIAR l’expedient per a la contractació de la concessió del servei especial de
l’Annex IV referent a la Gestió i  explotació del Complex Esportiu Municipal Fort Pienc i  de
les pistes poliesportives del Parc Joan Miró, amb núm. 19C00009, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment restringit segons art. 160 i següents de la Llei
9/2017  de  contractes  del  sector  públic  i  no  subjecte  a  la  regulació  harmonitzada  d’acord
amb  l’art.  20  de  la  mateixa  llei  i  amb  una  contractació  pública  sostenible  d’acord  amb  el
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Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, amb un pressupost base de licitació de 459.752,08
euros i un valor estimat de 1.781.023,32 euros. APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; PUBLICAR i CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació mitjançant Anunci previ al DOUE i Anunci al perfil del contractant d’acord amb
la disposició addicional 36, article 135.4 i 5 de la LCSP. AUTORITZAR la despesa del
contracte  per  un  import  de  459.752,08  euros,  en  concepte  d’aportació  màxima  de  la
subvenció  i  amb  càrrec  als  Pressupost/os  i  Partida/es  que  s’indiquen  en  aquest  mateix
document  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os
posterior/s a l’actual. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

3. – (20199203)  ADJUDICAR  la  concessió  del  servei  especial  de  l’Annex  IV,  núm.  19C00006,
referent a la gestió i explotació del Centre Cívic i Casal Infantil Urgell del Districte de
l’Eixample,  per  un  import  de  761.812,01  euros,  exempt  d’IVA,  de  conformitat  amb  la
proposta  de  valoració  i  classificació  continguda  en  l’expedient  a  CALAIX  DE  CULTURA,  SL,
amb  NIF  B63033740,  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  la/es  partida/es  i  al/s  pressupost/os  que  s’indiquen  en  aquest
mateix document amb un import total de 761.812,01 € IVA exclòs (152.894,70 € any 2019,
295.232,44 € any 2020 i 313.684,87 € any 2021). REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències Departament de Recursos
Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Maribel Ujeda. DONAR
COMPTE a la Comissió que correspongui.

4. – (18002097L01) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de setembre de 2019 fins
el  31  d’agost  de  2020,  el  contracte  18002097L01-001  que  té  per  objecte  la  gestió  de  la
Xarxa dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació  pública  sostenible,  LOT  1,  adjudicat  a  l’empresa  SERVEIS  A  LES  PERSONES
ENCÍS, SCCL (ARA INCOOP SCCL), amb NIF F60137411, per un import total de 216.828,00
euros (exempt d’IVA), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient.
AUTORITZAR i  DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 216.828,00
euros,  exempt  d’IVA,  essent  l’import  72.685,00  euros  a  càrrec  del  pressupost  per  l’any
2019, i l’import de 144.143,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i de la partida
227.19  -  232.12  -  06.08,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el
pressupost  de  l’exercici  posterior  a  l’actual.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que
comparegui a les dependències del Departament de Recursos Interns per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

5. – (18002097L02) PRORROGAR per un període comprès des del 01.09.2019 fins el
31.08.2020, el contracte 18002097L02-001 que té per objecte la gestió de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública  sostenible,  LOT  2,  adjudicat  a  l’empresa  CALAIX  DE  CULTURA,  SL,  amb  NIF
B63033740, per un import total de 255.204,29 euros (IVA inclòs), amb el següent
desglossament:  232.003,90  euros  import  net  i  l’import  d’IVA  de  23.200,39  euros,  tipus
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impositiu  del  10%,  d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que  consta  en  l’expedient.
AUTORITZAR i  DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 255.204,29
euros,  IVA  inclòs,  essent  l’import  de  87.751,19  euros  a  càrrec  del  pressupost  per  l’any
2019, i l’import de 167.453,10 euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i de la partida
227.19  -  232.12  -  06.08,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el
pressupost  de  l’exercici  posterior  a  l’actual.  REQUERIR  a  l’adjudicatari  per  tal  que
comparegui a les dependències del Departament de Recursos Intens per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

6. – (18002097L03) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de setembre de 2019 fins
el  31  d’agost  de  2020,  el  contracte  18002097L03-001  que  té  per  objecte  de  la  xarxa  dels
equipaments de lleure infantil del Dte. de Nou Barris, amb mesures de contractació pública
sostenible,  lot  3,  adjudicat  a  l’empresa CALAIX DE CULTURA,  SL,  amb NIF  B63033740,  per
un import total de 235.499,80 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament:
214.090,73 euros import  net  i  l’import  d’IVA de 21.409,07 euros,  tipus impositiu  del  10%,
d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que  consta  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i
DISPOSAR  la  despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de  235.499,80  euros,  IVA
inclòs, essent l’import de 80.591,81 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import
de 154.907,99 euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i de la partida 227.19 - 232.12 -
 06.08, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici
posterior a l’actual. REQUERIR l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de
l Departament de Recursos Interns per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR compte d’aquest resolució a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 4 de juliol de 2019

7. – (19002467  (0730/19))  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  prestació  del  Servei
d’Informació,  d’Assessorament  i  d’Acompanyament  Jurídic  a  sol·licitants  i  beneficiaris  de
Protecció Internacional al Servei d’Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats (SAIER) de la
Direcció  d’Atenció  i  Acollida  a  Immigrants  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  aquells
aspectes jurídics que siguin necessaris per aquelles persones susceptibles de sol·licitar
petició  d’asil  davant  de  l’Administració  de  l’Estat  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible, amb núm. de contracte 19002467, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 494.127,56 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 898.413,76 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR  l’esmentada  quantitat  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  que
s’indiquen  en  aquest  mateix  document  amb  el  següent  desglossament:  pressupost  net
408.369,89  euros  i  import  de  l’IVA  de  85.757,67  euros;  condicionada  a  l’existència  de
crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  DONAR  compte
d’aquesta acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.

8. – (19000942 (0282/19)) ALLIBERAR la quantitat de 71.387,40 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 19000942 que té per objecte la realització de les
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tasques  necessàries  per  a  l’execució,  i  desenvolupament  dels  projectes  que  configuren  el
Programa BCN Interculturalitat, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha
estat adjudicat a l’empresa QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, i  retornar-lo a
les  partides  i  exercicis  que  s’indiquen  en  aquest  document.  DONAR-NE  compte  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern d’11 de juliol de 2019

9. – (20155009) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la
Gestió  i  dinamització  d’espais  esportius  i  pistes  de  centres  escolars  i  de  les  pistes
poliesportives del Districte de Ciutat Vella, contracte número 15C00009, adjudicat a
l’Associació Esportiva Ciutat  Vella  de Barcelona,  NIF G08941494,  per raó d’interès públic  i
per tal de garantir la continuïtat dels serveis de dinamització dels espais esportius, pistes
de centres escolars i pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 d’agost al
31 de desembre de 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import màxim de
104.882,22 euros amb càrrec al pressupost de 2019, en concepte de subvenció màxima,
per  mantenir  l’equilibri  econòmic,  aplicació  pressupostària  D/0601/48999/34112,  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.

10. – (19c00006)  ANUL·LAR  part  de  l’autorització  de  despesa  del  contracte  número  19C00006,
que té per objecte la Gestió i explotació del Centre Cívic Urgell i Casal Infantil Urgell del
districte  de  l’Eixample,  per  un  import  de  57.609,99  euros  amb  càrrec  al  Pressupost/os  i
Partida/es indicades en aquest mateix document. Motiu: baixa per adjudicació.

Acords de la Comissió de Govern de 18 de juliol de 2019

11. – (20199203) DECLARAR desert el contracte 19C00011 que té per objecte la concessió dels
serveis consistents en la gestió i explotació dels camps de futbol municipals Julià de
Capmany, la Satalia, Ibèria i La Bàscula i Pista poliesportiva del Districte de Sants-Montjuïc.
ANUL·LAR  l’autorització  de  despesa  del  contracte  per  import  de  165.648,18  euros  amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2019

12. – (19003194) INICIAR l’expedient per a la contractació de la Gestió de l’Espai Jove Les Basses,
2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
19003194, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb
un pressupost base de licitació de 694.011,61 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d’1.130.901,33  euros,  amb  el  següent  desglossament:  27.437,65  euros  a  càrrec  del
pressupost  de  l’any  2019,  l’import  de  329.384,46  euros  a  càrrec  del  pressupost  de  l’any
2020  i  l’import  de  337.189,50  euros  a  càrrec  del  pressupost  de  l’any  2021.  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars,
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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  les
partides  i  als  pressupostos  que  s’indiquen  en  aquest  mateix  document  amb  el  següent
desglossament:  pressupost  net  573.563,31  euros  i  import  de  l’IVA  de  120.448,30  euros;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l’actual. DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

13. – (19003502)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  Gestió  del  Centre  Cívic  Zona
Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-2021, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19003502, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
921.058,10 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 1.501.211,30 euros, amb el següent
desglossament: un import (IVA inclòs) de 35.664,02 euros a l’exercici pressupostari de l’any
2019, un import (IVA inclòs) de 437.690,29 euros a l’exercici pressupostaria de l’any 2020 i
un  import  (IVA  inclòs)  de  447.703,79  euros  a  l’exercici  de  l’any  2021.  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars,
annexes, i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; i CONVOCAR la
licitació  per  a  la  seva  adjudicació.  AUTORITZAR  l’esmentada  quantitat  amb  càrrec  a  la
partida 227.19-337.11-06.08 dels pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament:
pressupost  net  761.205,04  euros  i  import  de  l’IVA  de  159.853,06  euros;  condicionada  a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.
DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

14. – (19003537)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  la  Gestió  de  Centre  Cívic  Can
Verdaguer, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 19003537, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, amb un pressupost base de licitació de 660.633,27 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat  d’1.184.972,65  euros,  amb  el  següent  desglossament:  un  import  (IVA  inclòs)  de
26.389,88  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019,  un  import  (IVA  inclòs)  de
314.746,02  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  un  import  (IVA  inclòs)  de
319.497,37  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021.  APROVAR  les  actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexes, i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació.  AUTORITZAR l’esmentada  quantitat  amb càrrec  a  les  partides  227.19-337.11-
06.08 dels pressupostos 2019-2021, amb el següent desglossament: pressupost net
545.977,91  euros  i  import  de  l’IVA  de  114.655,36  euros;  condicionada  a  l’existència  de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a
la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

15. – (20180074)  PRORROGAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
Districte  de  Nou  Barris,  l’Associació  sociocultural  El  Torrent  de  la  Zona  Nord,  amb  NIF
G63848352  i  la  Fundació  Bancària  “La  Caixa”,  amb  NIF  G58899998,  per  al
desenvolupament  del  Projecte  d’Intervenció  Comunitària  Intercultural  (ICI),  que
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 12.000,00 euros,  equivalent
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al 44,44% del cost total del projecte (27.000,00 euros), pel període de l’1 de setembre fins
al 31 de desembre de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
12.000,00  euros,  a  càrrec  de  la  partida  489.03-153.61-06.08,  a  favor  l’entitat  l’Associació
sociocultural El Torrent de la Zona Nord, amb NIF G63848352, per subvencionar l’execució
del projecte esmentat. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès  públic  justificades  a  l’informe  que  consta  a  l’expedient.  REQUERIR  l’entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament
d’aquesta  i  justificació  dels  fons  rebuts.  FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Margarita  Marí-Klose,
Regidora del Districte de Nou Barris, per la signatura del present conveni.

Acords de la Comissió de Govern de 5 de setembre de 2019

16. – (19C00010) CONVIDAR, a l’empara de l’article 162.4 de la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP), a les empreses CD Pujades, CE Vila Olímpica,
Fundació Marcet, Fundació Privada CE Júpiter i Penya Barcelonista Barcino, seleccionades
per reunir les condicions de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o
professional,  a  presentar  proposició  per  l’adjudicació  del  contracte  19C00010,  que  té  per
objecte la gestió i explotació dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel,
Sant Martí de Provençals, Júpiter i Poblenou-Agapito Fernández (lots a, b, c, d, e), d’acord
amb els criteris previstos a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant invitació amb el contingut que disposa l’article 163 LCSP, les quals s’hauran de
presentar en el termini de quinze dies a comptar des de la data d’enviament de la invitació,
d’acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, i EXCLOURE al
FC Sant Martí Condal, per no haver acreditat la solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional requerides per participar en la present licitació. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 12 de setembre de 2019

17. – (20172029) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de
setembre de 2020, el contracte 17002615-001 que té per objecte el Servei de dinamització
del  Casal  de  Joves  Palau  Alòs  i  Punt  d’Informació  Juvenil,  adjudicat  a  l’empresa  PROGESS
PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS, SL, amb NIF B59960526, per un import total de
287.434,38  euros  (IVA  inclòs),  d’acord  amb  els  informes  i  documentació  que  consta  en
l’expedient.AUTORITZAR i  DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import  de
287.434,38  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  que  s’indiquen
que s’indica en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
el  pressupost  de  l’exercici  posterior  a  l’actual.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que
comparegui a les dependències del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

18. – (20159202) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00001, que té per
objecte Gestió de serveis públics, modalitat concessió, del Complex esportiu Fort Pienc,
pistes poliesportives Joan Miró i  platja de l’Eixample del  Districte de l’Eixample, del  15 de
setembre  al  14  d’octubre  del  2019,  per  un  import  de  10.294,50  euros,  d’acord  amb  l’art
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235 a) del ROAS, article 29.4 5è i article 288a) de la Llei 9/2017 de la Llei de contractes del
Sector públic i el plec de clàusules administratives, segons informes adjunts. AUTORITZAR I
DISPOSAR  la  despesa  a  favor  de  l’ASSOC.ESPORTIVA  L’EIXAMPLE  DE  BARCELONA,  NIF  G-
08943813, adjudicatària del contracte, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades
en aquest  mateix  document.  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 Dep. Recursos Interns. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

19. – (2096/2019)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  concessió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació
dels serveis del poliesportiu municipal Camp del Ferro amb mesures de contractació
pública responsable, amb núm. de contracte 19C00015, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment restringit,  i  amb un valor estimat d’1.394.004,69 euros.
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de la concessió, així com els
annexos  que  l’acompanyen.  CONVOCAR  la  licitació  per  a  la  seva  adjudicació.  DONAR
compte d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Mesures de governb)
Informesc)

1. – Inici del curs escolar 2019-2020.

La Sra. PÉREZ dona la paraula a la comissionada d’Educació perquè presenti l’informe.

La  Sra.  TRUÑÓ  saluda  tothom  en  el  seu  primer  dia  a  la  Comissió  i  recorda  que  l’informe
d’inici  de  curs  va  ser  presentat  fa  uns  dies  a  mitjans  de  comunicació  pel  Consorci
d’Educació  de  Barcelona,  l’administració  educativa  de  la  ciutat  amb  colideratge  i
corresponsabilitat  entre  el  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  i  l’Ajuntament,  i  la
nota  de  premsa  d’inici  de  curs  va  ser  presentada  per  l’Ajuntament  a  través  de  l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Tot seguit,  assenyala que presentarà les dades
d’inici  de curs  tant  de l’educació universal  i  obligatòria  com d’escoles  bressol  i  escoles  de
música,  i  més  endavant  se’n  presentaran  les  referents  a  l’educació  postobligatòria  i
l’educació al llarg de la vida.
Posa de manifest que agafa el relleu de la tinenta de Drets Socials anterior, la Sra. Ortiz, i
del comissionat d’Educació anterior, el Sr. Essomba, i moltes de les línies estratègiques que
es plantegen ara i que s’aniran treballant amb els grups venen de lluny (es volen consolidar
treballs del mandat anterior), i exposa les quatre grans línies que es plantegen per afrontar
alguns dels grans reptes del sistema educatiu de la ciutat:
1. Continuar corregint el  dèficit  històric en oferta pública d’educació i,  per tant,  continuar
reforçant-hi  la  inversió,  treballant  la  dimensió  que  li  correspon  a  l’Ajuntament,
acompanyant i intentant que la Generalitat es responsabilitzi de la seva part, sobretot pel
que fa a escoles bressol, per tal d’aconseguir una xarxa molt més potent de centres públics
de proximitat.
2.  Continuar  millorant  l’equitat  educativa,  atès  que l’educació  és  una eina clau per  reduir
les desigualtats però cal que el sistema adopti una mirada realment compensadora de les
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desigualtats de partida i continuar reforçant tots els suports i els recursos perquè
l’educació inclusiva,  més enllà d’un enunciat,  sigui  efectiva en el  dia a dia,  en la pràctica i
en la vida quotidiana de les escoles.
3. Continuar fent un esforç per la qualitat educativa en els centres amb la idea de centres
equivalents, per tal que no hi hagi centres que destaquin per sobre de la resta, sinó que la
qualitat del sistema avanci amb col·laboració entre centres.
4. Cuidar millor les transicions educatives i l’educació al llarg de la vida.
D’altra banda, i en darrer lloc, exposa les dades més significatives de l’informe:
-  En educació universal  i  obligatòria  (de P3 a  quart  d’ESO),  han començat  el  curs  180.000
alumnes als 411 instituts i escoles sostinguts amb fons públics de la ciutat (236 de
titularitat pública i 175 de titularitat privada), que es gestionen en el marc del Consorci
d’Educació.
-  Hi  ha  un  nou institut  al  districte  de  Sant  Andreu (institut  La  Sagrera),  s’han  transformat
dos centres (institut escola Arts, a Sants-Montjuïc, i institut Pedralbes, que neix de la fusió
de dos instituts  al  districte  de les  Corts)  i,  després  d’uns anys de construcció,  s’estrena el
nou equipament de l’institut Maria Espinalt, a Sant Martí.
- Aquest estiu s’ha fet un esforç important en inversió i millora dels centres: s’han fet obres
en aproximadament 100 centres educatius (un terç del total de centres públics), per valor
de 50 milions d’euros, 34 dels quals els ha aportat l’Ajuntament.
- En educació infantil de primer cicle, 8.400 infants menors de tres anys han començat a les
escoles bressol municipals, la demanda atesa (56%) es manté estable i hi ha dues escoles
bressol en construcció i tres en projecte.
- Pel que fa a educació musical, hi ha aproximadament 3.000 infants en el conjunt de les
cinc escoles municipals de música.

La Sra. SENDRA saluda tothom, dona la benvinguda a la nova comissionada i celebra que hi
hagi  un  comissionat  d’Educació  vinculat,  a  més  a  més,  amb  el  projecte  de  cultura  i
educació.
Tot seguit, observa que, si bé l’informe presentat recull bones notícies (una inversió de 50
milions, obres en 100 centres, noves escoles, increment de mestres i voluntat de
desenvolupar  la  mesura  de  cultura  i  educació  i  d’incorporar  escoles  concertades  al
sistema), un informe d’inici de curs (i d’inici de mandat, en aquest cas) hauria de valorar bé
els reptes futurs i fixar objectius per desenvolupar polítiques. Aquest informe, però, no
permet  saber  quina  programació  s’ha  de  preveure  en  funció  de  la  natalitat  dels  propers
anys; quina reserva de sòl caldrà fer per cobrir les necessitats dels propers quatre anys i en
quins barris; quina és la participació de les escoles concertades en el Pla de xoc contra la
segregació; quin paper tindrà l’Ajuntament en l’acord amb les escoles concertades i  quins
criteris i requisits hi posarà, amb quina planificació i amb quines prioritats; com es
distribueix la ràtio de 13,7 alumnes per mestre i si encara hi continua havent barris o zones
de precarietat o de no equitat, com es preveu desplegar la mesura de cultura i educació
durant el primer any de mandat i amb quin pressupost, i com es respondrà davant la
manca  d’oferta  educativa  en  barris  de  Nou  Barris,  Sants-Montjuïc  i  Ciutat  Vella  que
continuen tenint menys oferta que demanda.
Per acabar, subratlla que el problema més greu es troba en l’educació 0-3, en què només
es cobreix el 56% de la demanda, de manera que més de 3.000 nens en queden fora i
1.000 es troben en situació de molta vulnerabilitat social i econòmica. Pregunta com es
preveu resoldre aquest problema i, pel que fa al deute de la Generalitat, assenyala que
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aquesta tenia ja 20 milions l’any passat, que els té aquest any i  que la Diputació ha pagat
una part als ajuntaments, també a Barcelona. Entén, doncs, que el que cal és seure i veure
com es crea un marc de corresponsabilitat i progressivitat i es restitueix el deute, cosa que
s’ha de fer amb responsabilitat de l’Ajuntament, que és qui respon davant dels ciutadans:
l’Ajuntament  ha  de  prendre  la  iniciativa  de  seure  en  una  taula  i  arribar  a  acords  polítics
amb la Generalitat per resoldre aquest tema.

La Sra. MUNTÉ saluda tothom i dona la benvinguda a la nova comissionada, la Sra. Truñó,
avalada  per  una  important  trajectòria  en  l’àmbit  de  l’educació  i  la  infància.  La  felicita  i  li
desitja molts encerts en aquesta nova etapa.
Tot seguit, comenta que el Grup Municipal de JxCat comparteix les línies estratègiques de
l’informe,  que  requereixen  el  treball  conjunt  entre  centres  públics  i  concertats  (la  Llei
d’educació  de  Catalunya  reconeix  aquest  doble  vessant),  encara  que  el  Govern  sovint
oblidi les escoles concertades, que són part de la xarxa pública, i qualifica de molt rellevant
i molt positiu que 203 centres públics i 67 centres concertats puguin compartir
aprenentatges en el marc dels programes de transformació educativa.
Pel que fa a l’equitat i a l’educació inclusiva, manifesta la preocupació del seu grup pel fet
que a Ciutat Vella hi continuï havent un problema de fuga d’alumnat del districte, tant de
pública com de concertada, sobretot a secundària, i pregunta què es farà en aquest
mandat  —s’ha  fet  una  inversió  important  en  el  marc  del  Pla  de  barris—  per  intentar
aconseguir que les famílies de Ciutat Vella vegin que escolaritzar els seus fills i les seves
filles al districte és una bona opció.
A continuació, posa de manifest que al districte de Sant Andreu la coordinadora de les
AMPA i AFA ha denunciat una planificació negligent del Consorci, tant pel que fa a
l’ampliació  de  ràtios  com  pel  que  fa  a  l’escassa  inversió,  i  anuncia  que  durant  aquest
mandat el seu grup continuarà fent propostes en relació amb les escoles bressol
municipals i la tarifació social, ja que considera injusta la pujada que hi ha hagut i entén
que davant noves realitats com són els canvis laborals com ara les reduccions de jornada,
cal revisar els preus. Pregunta si hi ha intenció de modificar els trams, sobretot els del mig,
i de flexibilitzar la tarifació.

La Sra. BARCELÓ saluda tothom, dona la benvinguda a la nova comissionada, a qui el seu
grup desitja molta sort i molts encerts, i observa que en la primera sessió del mandat de la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, hauria convingut presentar alguna mesura de
govern i  algun informe més a part del  que s’ha presentat,  que no és més que un informe
descriptiu sobre les dades escolars, quan a Barcelona hi ha un risc de pobresa del 20%.
D’altra banda, posa de manifest que, si bé la comissionada és nova, actualment Barcelona
té  un  govern  de  continuïtat,  de  manera  que  hi  ha  decisions  preses  en  l’anterior  mandat
que  formen  part  de  la  història  educativa  de  la  ciutat  i  que  marquen  l’inici  d’aquesta
legislatura.
Dit  això,  subratlla  que  a  l’informe  presentat  falten  dades,  com  ara  quina  resposta  o
alternativa dona el Govern al 44% de famílies que no tenen plaça en una escola bressol
pública o què passarà amb el preu de les escoles bressol. En aquest sentit, subratlla que la
tarifació social, que ha perjudicat especialment la classe mitjana, ha aconseguit que
Barcelona tingui les escoles bressol públiques més cares, amb un cost màxim de 395 euros,
i anuncia que el seu grup continuarà fent propostes per intentar corregir els errors de la
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tarifació social (en la legislatura anterior el Govern va donar suport a iniciatives en aquest
sentit però després no les portava a terme).
Demana  a  la  Sra.  Truñó,  comissionada  d’Educació,  que  revisi  els  preus  de  les  escoles
bressol i corregeixi, per exemple, el fet que el preu s’assigni tenint en compte únicament la
renda  de  l’any  anterior,  ja  que  la  situació  econòmica  de  les  famílies,  sobretot  en  els  cas
dels autònoms, de vegades canvia (el preu ha de ser flexible en aquests casos), o el fet que
la targeta Barcelona Solidària, adreçada a famílies vulnerables que no tenen accés a la
roba,  a  l’alimentació  i  al  material  escolar,  es  vinculi  al  preu  de  les  escoles  bressol  (la
tarifació social actual va fer que en la legislatura passada 500 famílies que tenien la targeta
Barcelona  Solidària  haguessin  de  pagar  50  euros  per  l’escola  bressol  quan  abans  no
pagaven res).
Per  acabar,  pregunta  a  la  comissionada quina  serà  la  seva  postura  al  Consorci  d’Educació
respecte als barracons que hi ha a la ciutat i si recull la proposta de revisar els preus de la
tarifació social.

El Sr. RAMÍREZ dona la benvinguda a la nova comissionada, a qui el seu grup desitja molts
encerts, i indica que el Grup Municipal del PP celebra la posada en funcionament de
l’institut Sagrera a Sant Andreu i  les transformacions de l’institut escola Arts i  de l’institut
Pedralbes,  però  lamenta  que  continuïn  pendents  instituts  com  el  de  Vallcarca  o  l’IES
Anglesola, que ja s’incloïen al Pla d’equipaments educatius 2005-2007.
Lamenta també que l’informe no esmenti els centres educatius que aquest curs comencen
en barracons, que augmenten any rere any, i subratlla que alguns dels 11 centres que hi ha
actualment  en  barracons,  com  ara  l’escola  La  Maquinista,  fa  més  de  deu  anys  que  estan
pendents de construcció, i cal donar-hi una resposta immediata.
Demana a la comissionada informació desglossada per districtes sobre les línies
addicionals (conegudes amb el nom de «bolets») que hi ha als centres públics, així com
sobre la ràtio d’alumnes, ja que s’afirma que ha baixat un 13,7%, però les associacions del
districte de Sant Andreu manifesten que en alguns centres les ràtios són aproximadament
de 25 a primària i de 30 a secundària.
Posa en relleu que el Grup del PP dona molta importància al fet que hi hagi suficients
places d’escola bressol a la ciutat, sobretot perquè considera que l’etapa educativa 0-3 és
essencial per combatre el fracàs escolar, tal com assenyala la Unió Europea, i sempre
apostarà per la qualitat d’aquest servei, que, d’altra banda, facilita la conciliació de la vida
familiar i  la laboral,  així  com la incorporació de les dones al mercat laboral.  D’altra banda,
recorda  que  ja  al  Plenari  del  29  d’abril  del  2016  el  seu  grup  va  presentar  una  primera
proposta del  Pla d’escoles bressol  2016-2020, en la qual  es pretenien crear 847 places en
quatre anys, però de les 11 noves escoles que proposava, només se n’han creat la meitat,
cosa que lamenta, com lamenta el fet que aquest curs hi hagi hagut un 44% de demanda
no atesa (3.305 nens no han pogut accedir a una plaça d’escola bressol).
A continuació,  esmenta la coordinadora d’associacions de famílies d’escoles públiques del
districte  de  Sant  Andreu,  que  critica  la  manca  d’escoles  públiques  al  districte,  així  com la
manca de planificació del Govern, que en aquest tema actua amb improvisació, i clou la
intervenció subratllant que hi ha molta feina per fer i demanant al Govern que doni
resposta a les preguntes plantejades al més aviat possible.

La Sra. PARERA saluda tothom i felicita la nova comissionada, a qui el Grup Municipal de
BxCanvi estén la mà per a tot allò en què pugui aportar, que espera que sigui molt.
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Dit  això,  critica  que  l’informe  no  inclogui  un  programa  per  als  propers  quatre  anys,  i
lamenta que els darrers anys s’hagi criminalitzat l’escola concertada, que fa una gran tasca
i facilita la lliure elecció de centre escolar dels pares, de manera que no ha de ser
criminalitzada sinó ajudada.
D’altra  banda,  demana  més  col·laboració  amb  els  centres  d’escoles  bressol  privats,  una
col·laboració que entén que hauria de basar-se en tres línies:
1. Treballar perquè les escoles bressol privades poguessin obtenir certificacions públiques
amb  més  agilitat,  ja  que  davant  la  manca  d’oferta  pública,  els  pares  trien  una  escola
privada i, per tant, és important que tinguin aquestes certificacions, que hi hagi un control
d’aquestes escoles privades, cosa que ajudaria les famílies que actualment no tenen oferta
pública al seu barri o al seu districte o bé aquesta és insuficient.
2.  Tenir  en  compte,  a  l’hora  de  dissenyar  el  Pla  de  construcció  de  noves  escoles  bressol
públiques, l’existència d’escoles privades a la zona i com afecta això la creació d’una escola
pública. Pregunta si això es té en compte i observa que de vegades potser és molt més
rendible  per  a  l’Administració  pública  o  molt  més  econòmic  analitzar  l’oferta  existent
d’escoles bressol privades per tal de valorar si allà realment convé crear una escola pública
o ampliar-ne les places.
3. Donar ajuts a les famílies que es veuen obligades a portar els nens a escoles privades per
manca d’oferta de places públiques.

La Sra. TRUÑÓ agraeix  les  aportacions  i  afirma  que  es  vol  fer  un  esforç  en  l’àmbit  de  la
planificació  de  centres  i  d’equipaments  públics,  tant  pel  que  fa  a  reserva  de  sòl  com  pel
que fa a construcció i reformes per tenir al dia els equipaments. Demana a tothom que
col·labori en la cerca de solars i de sòl, ateses les limitacions.
D’altra  banda,  indica  que  la  programació  més  de  política  pública  d’educació  es  treballarà
en el marc del PAM.

La Sra. SENDRA demana que, si és possible, es doni resposta a les preguntes plantejades en
el temps corresponent, i posa de manifest la disposició del seu grup per fer un pla ambiciós
per a l’educació de la ciutat i per crear una taula amb la Generalitat per poder endreçar tot
el deute i la restitució del que hi ha fet amb pacte.

La Sra. MUNTÉ demana que la comissionada es pronunciï respecte de les qüestions
plantejades al més aviat possible i posa èmfasi en la necessitat de treballar conjuntament
els propers mesos la planificació de futur amb la màxima coordinació amb el Departament
d’Ensenyament.

La Sra. BARCELÓ demana que es doni resposta per escrit a les qüestions plantejades i,
sobretot, que es digui quina serà la proposta dels preus de les escoles bressol públiques.

ES DONA PER TRACTAT.

Compareixences Govern municipald)
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III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)
Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

2. – (M1923/43) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a adoptar un seguit de mesures que posin de manifest el compromís inequívoc
de  l’Ajuntament  amb  els  artistes,  els  creadors  i  els  professionals  de  la  cultura  i  amb  la
cultura de base de la ciutat: 1. Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i
professionals de la cultura davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint
des de l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques i
propostes en l’àmbit laboral i contractual i en matèria de drets d’autor que va formular el
CoNCA, amb la col·laboració dels col·lectius i entitats professionals del sector artístic, en el
marc  de  l’elaboració  de  l’Estatut  de  l’Artista;  2.  Incorporar  aquestes  bones  pràctiques  en
els diferents plecs de contractació pública i en les bases de les convocatòries de
subvencions  de  l’Ajuntament  en  matèria  cultural,  per  tal  que  també  siguin  d’obligat
compliment per a les empreses subcontractades i per a les entitats que obtinguin
subvencions municipals; 3. Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de
base  com  a  pedrera  artística  de  la  ciutat,  mitjançant  l’assignació  d’una  partida
pressupostària  i  d’una  línia  de  subvencions  específiques;  4.  Elaborar,  en  els  propers  tres
mesos, un mapa dels projectes de la cultura de base barcelonina que es troben en perill i
un informe jurídic i econòmic que permeti dissenyar una estratègia municipal per a fer
front, de manera efectiva, a la pressió immobiliària i a la resta de problemes que
amenacen la continuïtat de molts espais de la cultura independent; 5. Dur a terme les
accions  necessàries  per  assegurar  la  continuïtat  d’aquells  espais  i  projectes  que
estructuren  el  circuit  cultural  independent  de  la  ciutat,  com  ara  l’Antic  Teatre,  la  Nau
Bostik  o  La  Poderosa,  entre  d’altres;  6.  Crear  una  Oficina  d’Acompanyament  al  Creador,
que proporcioni assessorament als artistes en la gestió, comunicació, internacionalització i
recerca de finançament dels seus projectes, amb especial atenció a la cultura de base
(creadors, petites companyies, entitats i associacions que els representen, etc.); 7.
Constituir un grup de treball format per representants dels diferents grups municipals del
Consistori  per  tal  d’impulsar  l’aprovació  de l’Estatut  de l’Artista  per  part  del  Congrés  dels
Diputats,  i  de  vetllar  perquè  tant  el  Govern  de  l’Estat  com  la  Generalitat  de  Catalunya
assumeixin i implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel
CoNCA i les associacions professionals del món cultural.
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La Sra. SENDRA explica que el Grup Municipal d’ERC ha volgut dedicar la primera proposta
en l’àmbit  de la cultura a la defensa dels  creadors i  el  lideratge de la ciutat en la defensa
d’aquests  i  dels  professionals  de  la  cultura,  amb  una  proposta  que  vol  que  l’Ajuntament
esdevingui  un  referent  de  bones  pràctiques  i  vetlli  perquè tant  la  Generalitat  com l’Estat,
que són les institucions que realment han de fer els grans canvis legislatius, implementin
en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i les associacions
professionals del món cultural.
Observa que, si bé Barcelona ha fet de la creació, del coneixement i de l’atracció de talent
símbols del seu caràcter innovador i de la seva ambició de projecció al món, això mai no
serà sòlid ni creïble si no es té cura de la base, és a dir, dels creadors de la ciutat: a més
d’atreure talent, cal retenir-lo, i a més de tenir qualitat creativa, cal enfortir un ecosistema
que permeti la consolidació dels creadors i la creació de múltiples itineraris progressius.
Exposa que els darrers deu anys, la crisi primer i les dificultats econòmiques després han
causat estralls en el sector cultural, han reduït part del sistema creatiu en situació de
subsistència i han condemnat molts artistes i professionals de la cultura a viure en una
precarietat permanent, i esmenta els col·lectius artístics presents a la sala (Associació de
Professionals de la Dansa, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Foment de les Arts i
del Disseny, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, Associació Professional de
Músics  de  Catalunya,  Professionals  de  la  Gestió  Cultural,  Associació  d’Actors,  Directors  i
Guionistes,  Plataforma  Assembleària  d’Artistes  de  Catalunya,  Associació  Col·legial
d’Escriptors de Catalunya, La Central del Circ) i també altres sales com El Graner, el Mercat
de les Flors, la Nau Bostik, l’Antic Teatre i La Poderosa, que avui per primer cop han acudit
col·lectivament a aquesta seu municipal, que és casa seva, per tenir el suport de tots els
grups del Consistori en la defensa dels seus drets, i que fa temps que treballen en una
proposta que va ser presentada primer a Catalunya a través del Consell de les Arts i
posteriorment es va portar a Madrid, on va obtenir el suport de tots els partits i grups
parlamentaris. Tanmateix, els tempos electorals i els tempos administratius fan que això
sigui molt lent i que, per tant, es necessiti un suport i una pressió per part de l’Ajuntament
de Barcelona per fer que totes aquestes propostes puguin ser aprovades amb la major
celeritat possible i que, mentrestant, Barcelona esdevingui un referent de tot això.
A continuació, enuncia la proposta amb el redactat final i comenta que en un futur pròxim
caldria  també  aconseguir  un  marc  laboral,  professional  i  tributari  europeu  —països  com
França ja tenen un estatut de l’artista—, ja que segurament la cultura és el sector que més
treballa amb coproducció i amb visió internacional.
En darrer lloc, assenyala que caldria afegir un punt a la proposta per defensar la llibertat
d’expressió, en un moment en què les dades en aquest àmbit són esfereïdores. En aquest
sentit, indica que justament avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha negat la
possibilitat que Espanya reclami l’extradició del raper Valtònyc.

El Sr. MASCARELL saluda  tothom,  especialment  els  col·lectius  d’artistes; expressa el vot
favorable del Grup de JxCat a la proposició, que es correspon amb les necessitats actuals
de la ciutat, i comenta que el seu grup ha defensat iniciatives en la mateixa línia tant a les
Corts espanyoles com al Parlament de Catalunya.
Subratlla  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  té  una  oportunitat  magnífica  d’esdevenir  un
referent mitjançant bones pràctiques en totes les relacions que té amb el món de la
cultura,  ja  sigui  a  través  d’iniciatives  pròpies  o  en  totes  les  iniciatives  de  suport  que
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desplega,  i  té  la  possibilitat  d’abordar  algunes  de  les  qüestions  més  dures  que  s’estan
plantejant els darrers anys en l’àmbit cultural pel que fa a drets laborals, fiscals, del treball
de les persones a títol individual o, fins i tot, de les petites empreses que sovint reben
tractes absolutament burocratitzats, innecessaris actualment.
Posa  de  manifest  que  tant  en  l’àmbit  dels  drets  d’autor  com  en  l’àmbit  salarial  s’estan
produint situacions de salaris fins i tot més baixos que la mitjana de salaris que té el
conjunt  de  la  ciutat,  que  ja  és  baixa,  i  aquest  fet  i  d’altres  fan  que  calgui  desplegar  les
diferents mesures que planteja la proposició de manera immediata.
Per acabar, comenta que la cultura de base funciona si el conjunt de l’ecosistema cultural
de la ciutat funciona, de manera que cal anar una mica més enllà de la proposició i, a partir
del  treball  conjunt,  desplegar  un  model  d’ecosistema  cultural  per  al  conjunt  de  la  ciutat
que permeti  que la cultura de base tingui  tots els  elements de reforç i  d’estructura que li
permetin desplegar-se amb comoditat.

La  Sra.  BARCELÓ  indica  que  el  Grup  de  Cs,  que  entén  que  l’educació  i  la  cultura  són  els
veritables ascensors socials, aposta per una cultura de tots i per a tots i no polititzada, i
considera que la proposició parla de temes importants, com ara la lluita contra la
precarietat laboral. En aquest sentit, recorda que el seu grup en el mandat anterior ja va
dir que és important garantir els drets laborals de tota la gent que forma part de la cultura,
des de qui ven l’entrada fins a l’artista que puja a l’escenari, passant per l’acomodador.
Afegeix  que  el  seu  grup  va  tenir  la  sort  de  ser  l’impulsor  al  Congrés  dels  Diputats  de
l’estatut  de  l’artista,  amb  el  consens  de  tots  els  grups  polítics  i,  sobretot,  de  molts
col·lectius d’artistes i creadors. Subratlla que aquesta proposta de l’estatut de l’artista era
necessària perquè defensa temes tan importants com millores en matèria de fiscalitat,
protecció laboral, seguretat social i compatibilitat de prestacions públiques amb drets
d’autor.
Manifesta sorpresa pel fet que el termini per a la creació de l’oficina d’acompanyament del
creador hagi passat de tres mesos a sis a la proposició, i demana al Sr. Subirats que s’afanyi
per poder saldar el deute que té la ciutat amb el conjunt d’artistes. D’altra banda, pel que
fa a la partida pressupostària de la qual parla la proposició, assenyala que el Govern de la
Generalitat únicament fa una aportació pressupostària del 0,7%, de manera que els que
governen a la Generalitat demanen als altres coses que ells no fan. Afegeix que el Grup de
Cs ha demanat que aquesta aportació sigui aproximadament del 2%.
Quant  al  CoNCA,  lamenta  que  s’hagi  trigat  tant  a  tenir  els  nous  membres  del  Plenari  i
comenta que el seu grup, com ja va dir al Parlament de Catalunya, voldria que aquests
membres fossin escollits a través d’un concurs públic.
En  darrer  lloc,  manifesta  l’abstenció  del  seu  grup,  que  està  d’acord  a  donar  suport  al
col·lectiu  d’artistes,  amb el  qual  es  té  un deute,  i  entén que ser  artista  a  Barcelona no és
fàcil, menys encara quan el projecte professional va vinculat al projecte vital, però
considera que la cultura no ha d’estar polititzada, i hi ha un punt en els antecedents de la
proposició que ho està i la Sra. Sendra ha fet referència a un tema judicial que el seu grup
entén que ha d’estar al marge de la cultura.

El Sr. RAMÍREZ saluda els col·lectius presents a la sala i anuncia el vot favorable del seu
grup, que està totalment d’acord amb la part dispositiva de la proposició —el que es vota
és  això—,  independentment  del  que  hi  hagi  en  els  antecedents  i  del  que  hagi  dit  la
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portaveu del grup proposant, i està compromès amb els artistes, els creadors i els
professionals de la cultura de base de la ciutat.
Posa de manifest que el Grup del PP està a favor de l’estatut de l’artista, objecte d’un gran
consens  polític  —es  va  aconseguir  aprovar  per  unanimitat  un  informe  al  Congrés  dels
Diputats—, que persegueix assolir  un pacte per la  cultura i  que recull  importants millores
en la legislació sobre la fiscalitat i altres aspectes de la professió de l’artista, i també està a
favor  del  codi  de  bones  pràctiques,  que  estableix  un  conjunt  de  pautes  d’actuació  dels
diferents actors que intervenen en l’àmbit de la creació i  de la interpretació musicals que
fomenten l’esperit de col·laboració entre aquests actors. Entén que aquest document, que
pot anar evolucionant amb noves pràctiques, serà molt útil per als artistes i un primer pas
important que demostra a què es dedica el CoNCA.
Per  acabar,  comenta  que  el  seu  grup,  si  bé  està  d’acord  amb  el  punt  3,  és  més  partidari
dels convenis o els contractes programa i, sobretot, de la col·laboració publicoprivada.

La Sra. PARERA expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix pràcticament totes
les mesures que planteja la proposició, però hi té algunes observacions:
- Considera poc concret el punt referit a l’assignació pressupostària (punt 3). Entén que es
concretarà més quan es faci la negociació pels pressupostos, però pensa que els ajuts no
s’haurien de limitar a una qüestió econòmica recollida en una partida pressupostària, quan
hi  ha  altres  formes  d’ajudar  que  no  necessàriament  són  subvencions  o  una  partida
pressupostària. Deixa aquesta proposta oberta per si se’n vol parlar més endavant.
-  No  sap  si  és  necessari  crear  una  unitat  d’acompanyament  al  creador,  atès  que  ja
existeixen diverses eines de suport i potser crear-ne una altra seria burocratitzar més tot el
procés,  tot  i  que  potser  l’enfortiria  —no  en  pot  tenir  una  opinió  clara  perquè  no  se  sap
exactament com es proposa crear aquesta unitat i quines tasques tindria.
- La sorprèn la proposta de constituir un grup de treball per facilitar l’aprovació de l’estatut
de  l’artista  per  part  del  Congrés  dels  Diputats,  ja  que  tots  els  grups  municipals  tenen
representació al Congrés, de manera que això es podria fer a través dels seus grups
parlamentaris allà. Tot i així, no li sembla malament, i demanaria que aquest grup treballés
també  per  incentivar  l’aprovació  d’una  llei  de  mecenatge  —entén  que  és  indispensable
tenir-ne—, també a la Generalitat.

El Sr. SUBIRATS saluda els regidors, sobretot els membres nous de la Comissió, i desitja un
bon  mandat  i  encerts  a  tots  els  grups  municipals  —es  posa  a  la  seva  disposició  per  a  tot
allò que necessitin a l’inici d’aquest mandat.
Tot  seguit,  dona  les  gràcies  al  Grup  d’ERC  i  a  la  regidora  Sendra  per  la  presentació
d’aquesta  proposició,  i  agraeix  la  presència  de  molts  col·lectius  que  ja  fa  temps  que  fan
sentir la seva veu respecte de la qüestió objecte de la proposició —ell ha estat present en
alguns dels debats que s’han produït—, a la qual els dos partits del Govern donen suport.
Posa de manifest que el paper de l’Ajuntament en cultura —hi dedica el 5% del pressupost,
percentatge  que  es  vol  augmentar  en  el  proper  pressupost—  es  complica  per  la  manca
d’acompanyament d’altres administracions —el pressupost de la Generalitat per a cultura
no supera el  0,7%—, i  celebra el  recent  suport  de la  consellera  de Cultura a  la  campanya
«Més diners per a cultura».
Assenyala que la precarietat laboral històricament ha tingut característiques específiques
en el  sector  cultural  i  ara  s’hi  ha  afegit  la  precaritizació  generalitzada.  Per  això,  considera
un  encert  del  Govern  el  nomenament  d’una  comissionada,  Raquel  Gil,  que  treballarà  en
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relació amb la qualitat del treball i la lluita contra la precarietat. Afegeix que una de les
primeres coses que vol fer l’ICUB és treballar amb aquesta comissionada per veure com es
pot  avançar  específicament  en  l’àmbit  de  la  precarietat  i  la  qualitat  del  treball  en  l’àmbit
cultural.
Observa  que,  si  bé  hi  ha  coses  que  l’Ajuntament  no  pot  modificar  per  manca  de
competències,  sí  que  pot  adoptar  unes  pràctiques  que  facin  que  el  municipalisme  —en
aquest  cas,  de  l’Ajuntament  de  Barcelona—  marqui  un  seguit  de  criteris  que  afavoreixin
una millora generalitzada, en la línia del que ja va fer la UNESCO el 1980, una recomanació
relativa a la condició de l’artista i, com la regidora Sendra sap molt bé amb els seus treballs
al  CoNCA,  a  tot  allò  que  fa  referència  als  treballs  en  relació  amb  l’estatut  de  l’artista,  al
qual el seu grup dona suport.
Exposa  que  ja  des  de  l’anterior  mandat,  Daniel  Granados,  delegat  de  Drets  Culturals,
present a la sala, treballa molt intensament temes de contractació pública, drets laborals,
transparència  i  suport  a  espais  independents;  s’ha  reunit  amb  molts  dels  col·lectius  que
han assistit a la sessió, i s’està intentant avançar de manera molt paral·lela al que planteja
la  proposició.  Per  exemple,  en  l’àmbit  de  contractació  i  amb  l’objectiu  de  reconèixer  els
drets dels músics que normalment tenen condicions laborals inestables, s’ha encarregat un
informe sobre bones pràctiques per a la contractació musical fruit de la interlocució amb el
Sindicat de Músics de Catalunya i altres entitats; s’ha donat suport als recursos municipals
de la feina de la Plataforma Estatal  per la Música,  i  s’ha treballat per incorporar clàusules
en la contractació pública que afavoreixin la contractació responsable vinculant cultura i
economia social.
En darrer lloc, manifesta el seu acord que es pot millorar mitjançant la vinculació de bones
pràctiques a les clàusules de concessió de subvencions —la dedicació fins ara ha estat de 6
milions—, i confirma que s’avançarà, si tots els grups polítics hi estan d’acord, en la creació
d’un  grup  de  treball  perquè  conjuntament  amb  entitats  del  sector  es  tirin  endavant  les
diferents propostes.

El Sr. MARCÉ dona les gràcies als col·lectius presents per ser-hi i pel treball extraordinari
que han fet en relació amb la qüestió objecte de la proposició, i posa en relleu les paraules
del  Sr.  Mascarell.  En  aquest  sentit,  subratlla  que  una  mesura  d’aquest  tipus  hauria
d’integrar  ràpidament  el  conjunt  de  la  cadena  de  valors  del  sector  cultural  per  tal  que  el
treball contra la precarietat no fos estrictament un debat entre l’Administració pública i el
sector, sinó també dins del conjunt del sector.
Dit això, explicita el vot favorable del seu grup.

El Sr. MASCARELL comenta que, a parer seu, atesa la coincidència general sobre la
conveniència de la proposta i de treballar conjuntament, convindria emmarcar-la en el que
assenyalava ara el Sr. Marcé i el que deia ell abans: la proposta funcionarà si hi ha la
capacitat d’inscriure-la dins d’un pacte cultural de ciutat més potent que permeti tenir en
compte tots els altres elements que faran possible que la precarització desaparegui, i
convé que el conjunt de la cadena de valors culturals funcioni (públics, institucions,
empreses i tots els agents que formen part de la realitat cultural).
Per acabar, agraeix la proposta i insisteix que caldria definir un pacte de ciutat per la
cultura (entén que hi ha elements per fer-ho i que és el que convé al conjunt del sector
cultural de Barcelona).
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El  Sr.  SUBIRATS comenta  que en l’acompanyament  al  creador  ja  s’està  treballant  i  ja  s’ha
parlat amb Daniel Granados per crear, amb el sector, un mapa de situació de tots els
projectes independents per resoldre els problemes.

La Sra. SENDRA dona les gràcies a tots els grups, però lamenta l’abstenció de Cs, amb qui
no coincideix que en els antecedents hi hagi algun element polític. En aquest sentit,
comenta que quan es diu que cal canviar lleis estatals es fa referència a l’Estat, a Espanya,
perquè és el que correspon.
Dit això, expressa el seu acord amb el pacte de ciutat, que espera que es posi en marxa al
més aviat possible i al qual d’alguna manera feia referència el seu grup quan deia que és a
través de l’Ajuntament, de tots els organismes que en depenen i de totes les entitats que
reben  subvencions  o  hi  tenen  relació  que  s’ha  de  liderar  això  (no  es  diu  a  les  entitats
empresarials del sector que s’hi sumin, però es feia a través de l’Ajuntament).
Clou la intervenció subratllant que les dades sobre la quantitat de persones que treballen
sense contracte o que cobren menys del salari mínim, així com sobre la diferència en
funció  del  gènere  (les  dones  cobren  un  15%  menys  que  els  homes),  entre  d’altres,  són
esfereïdores  —enviarà  les  enquestes  perquè es  comprovin  aquestes  dades—, i  la  situació
requereix actuacions urgents i és molt important que Barcelona les impulsi i pugui fer allò
que li correspon tot i no tenir les competències per canviar lleis estatals.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/43) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a adoptar un seguit de mesures que posin de manifest el compromís inequívoc
de  l’Ajuntament  amb  els  artistes,  els  creadors  i  els  professionals  de  la  cultura  i  amb  la
cultura de base de la ciutat: 1. Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i
professionals de la cultura davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint
des de l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques
i propostes en l’àmbit laboral i  contractual, tenint present la perspectiva de gènere, i  en
matèria de drets d’autor que va formular el CoNCA, amb la col·laboració dels col·lectius i
entitats  professionals  del  sector  artístic,  en  el  marc  de  l’elaboració  de  l’Estatut  de
l’Artista;  2.  Incorporar  aquestes  bones  pràctiques  en  els  diferents  plecs  de  contractació
pública  i  en  les  bases  de  les  convocatòries  de  subvencions  de  l’Ajuntament  en  matèria
cultural,  per  tal  que  també  siguin  d’obligat  compliment  per  a  les  empreses
subcontractades i per a les entitats que obtinguin subvencions municipals; 3.
Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de base com a pedrera artística
de  la  ciutat,  mitjançant  l’assignació  d’una  partida  pressupostària  i  d’una  línia  de
subvencions específiques; 4. Elaborar, en els propers sis mesos, un mapa dels projectes
de la cultura de base barcelonina que es troben en perill i un informe jurídic i econòmic
que permeti dissenyar una estratègia municipal per a fer front, de manera efectiva, a la
pressió immobiliària i a la resta de problemes que amenacen la continuïtat de molts
espais de la cultura independent; 5. Dur a terme les accions necessàries per assegurar la
continuïtat d’aquells espais i  projectes que estructuren el circuit cultural independent de
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la ciutat, com ara l’Antic Teatre, la Nau Bostik o La Poderosa, entre d’altres; 6. Treballar
per  assolir  la  creació  d’una  Unitat  d’Acompanyament  al  Creador,  que  proporcioni
assessorament als artistes en la gestió, comunicació, internacionalització i recerca de
finançament dels seus projectes, amb especial atenció a la cultura de base (creadors,
petites companyies, entitats i associacions que els representen, etc.); 7. Constituir un
grup de treball format per representants dels diferents grups municipals del Consistori
per tal d’impulsar l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part del Congrés dels Diputats, i
de vetllar perquè tant el Govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya assumeixin i
implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i les
associacions professionals del món cultural.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/33) Que el Govern municipal presenti, a la propera Comissió de Drets Socials,
Cultura  i  Esports,  un  informe  on  es  detalli  la  totalitat  d’habitatges  buits  de  titularitat
municipal existents a la ciutat de Barcelona i quina previsió tenen sobre quan estaran
disponibles pels veïns i veïnes que necessiten d’un habitatge protegit.

La Sra. MUNTÉ enuncia la proposició, motivada per la preocupació del seu grup davant la
situació  d’emergència  habitacional,  i  posa  de  manifest  que,  segons  el  darrer  baròmetre
municipal,  els  veïns  i  les  veïnes  de  Barcelona perceben l’accés  a  l’habitatge  com el  segon
problema de la ciutat, només per darrere de la inseguretat.
Comenta que el Grup de JxCat tradicionalment ha donat suport a eines i mesures que ha
cregut necessàries per treballar des del màxim consens, com ara el Pla pel dret a
l’habitatge  o  la  reserva  del  30%  de  l’habitatge  de  protecció  oficial,  però,  malgrat  el
desenvolupament d’aquestes mesures, la situació de l’habitatge a la ciutat no ha millorat i,
a més, hi ha mesures que s’anuncien però no es concreten amb resultats positius o ho fan
amb gran retard, com ha passat, per exemple, amb el projecte dels allotjaments temporals
APROP (els 12 primers allotjaments han començat a funcionar amb un retard considerable).
Per  acabar,  subratlla  que el  que més preocupa el  seu grup és  l’existència  d’habitatges  de
titularitat pública que romanen tancats i sense ús, cosa molt greu si es tenen en compte les
necessitats que hi ha a la ciutat.

La  Sra.  BARÓ  comenta  que  el  Grup  d’ERC,  en  general,  sempre  es  mostra  a  favor  de
qualsevol iniciativa raonable i viable que permeti aprofundir tant com sigui possible en la
diagnosi  d’una  qüestió  i  en  el  coneixement,  amb  rigor,  amb  dades  fonamentades  en
evidència  científica,  d’una  situació,  en  aquest  cas,  relacionada  amb  l’habitatge.  Per  això,
està d’acord que s’informi sobre el  nombre d’habitatges públics  de protecció oficial  buits,
si n’hi ha, així com sobre el motiu.
Tot seguit, recorda que en el mandat anterior es va elaborar un cens d’habitatges buits en
el mercat lliure, una diagnosi molt més complexa, ja que les dimensions presumiblement
eren molt més altes, i assenyala que les expectatives inicials eren que el nombre
d’habitatges  buits  seria  d’aproximadament  80.000,  posteriorment  van  baixar  als  30.000  i
finalment en van acabar  sent  uns 10.000,  que es  considera el  marge que facilita  d’alguna
manera la rotació del parc.
El seu grup entén que la informació que demana aquesta proposició complementaria la
feina que es va iniciar en el mandat passat i permetria conèixer la quantitat real
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d’habitatges buits, siguin del mercat lliure o de titularitat pública, i els motius pels quals hi
ha pisos de titularitat pública buits, així com saber quan està previst desencallar el tema
per tal  que aquest  habitatge de titularitat  municipal  pugui  donar  resposta a  l’ús  social  de
l’habitatge, que és pel que han de vetllar els grups.
Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup.

La  Sra.  BARCELÓ  manifesta  sorpresa  pel  fet  que  en  quatre  anys  no  s’hagi  fet  el  cens
d’habitatges  buits  de  titularitat  municipal  i  observa  que,  a  més  d’habitatges,  també hi  ha
solars buits (72). D’altra banda, indica que la primera mesura que s’ha proposat com a part
del  Pla  d’habitatge  és  omplir-lo  de  contenidors,  i  subratlla  que  el  Grup  de  Cs  no  es  fia
d’aquest pla perquè el febrer del 2018 es van presentar els APROP com la gran novetat i es
va dir que es presentarien a finals d’any, però al setembre del 2019 encara no han arribat.
Assenyala que el Govern ha explicat que és perquè poden fixar-se en models nòrdics, per
cinc  anys,  però,  tenint  en  compte  les  promeses  d’habitatge  incomplertes,  no  es  fia  dels
seus temps. Afegeix que no voldria tenir també habitatges en barracons, com ja es tenen
moltes escoles.
A  continuació,  pregunta  al  PSC  per  què  ha  canviat  d’idea  respecte  als  habitatges  públics
prefabricats (contenidors, barracons), als quals ara dona suport quan abans, el febrer del
2018, els rebutjava perquè, segons les seves paraules,  corrien el  risc d’esdevenir guetos, i
demana a la persona responsable que no torni a haver-hi solars amb cartells de grans
dimensions en què es digui que es farà habitatge social, però no hi constin dates d’inici ni
de finalització.
Subratlla  que  a  Barcelona,  amb  un  problema  important  de  parc  públic  (només  l’1,5%  del
total ho és), es necessita consens i diàleg amb els promotors privats, així com agilitzar el
procés  de  producció  i  adquisició  de  sòl  i  de  llicències  per  a  la  construcció  d’habitatge.
D’altra banda, fa èmfasi en el fet que hi podria haver més habitatges buits si el Govern no
tingués tanta complicitat amb l’ocupació il·legal.
Per  acabar,  posa  de  manifest  que  a  la  legislatura  anterior  l’alcaldessa  va  prometre  8.000
habitatges  nous  i  només  es  van  entregar  700  claus;  pregunta  quantes  claus  s’entregaran
durant  aquest  mandat,  per  al  qual  s’han  promès  6.000 habitatges,  i  explicita  el  vot
favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la preocupació de la
ciutadania  per  l’habitatge  (la  seva  segona  preocupació,  d’acord  amb  el  darrer  baròmetre
municipal), i subratlla que no es pot permetre que hi hagi habitatges de titularitat pública
buits. Entén que és important conèixer-ne la quantitat exacta i els motius pels quals són
buits (si hi ha una planificació de la construcció, si es troben ocupats o si hi ha hagut una
mala  gestió  a  l’hora  d’assignar-los  a  persones  que  els  necessiten  o  que  es  troben  al
Registre de Sol·licitants).
Considera inadmissible que, amb la situació de vulnerabilitat social i el problema d’accés a
l’habitatge  que  hi  ha  a  Barcelona,  hi  hagi  habitatge  municipal  que  no  s’hagi  lliurat  a
persones  que  hi  podrien  entrar  directament,  i  no  entén  que  l’Ajuntament  no  disposi
d’aquest cens d’habitatges públics buits (pregunta per què no s’aplica a les administracions
el mateix criteri que es vol aplicar als privats).
En darrer  lloc,  comenta  que  aquesta  proposició  va  en  la  línia  d’algunes  propostes  que  va
presentar el Grup Municipal del PP al darrer mandat, en què també demanava el cens
d’habitatges de titularitat municipal buits.
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La  Sra.  PARERA  planteja  el  dubte  de  si  aquesta  sol·licitud  d’informació  s’ha  de  vehicular
mitjançant una proposició/declaració de grup o bé s’hauria de formular com a prec. Entén
que seria més adient vehicular-la a través d’un prec, ja que no és ben bé una declaració de
grup. No obstant això, el Grup de BxCanvi hi dona suport perquè considera important que
es  faciliti  la  informació  que  demana,  que  entén  que  també  hauria  d’incloure  els  motius
pels quals aquests pisos continuen buits si estan en disposició de ser ocupats.
D’altra banda, considera que el moment per fer valoracions sobre la qüestió serà quan es
disposi de l’informe, s’hagi pogut analitzar i es pugui debatre a la Comissió.

La Sra. MARTÍN agraeix les intervencions i resol alguns dels dubtes plantejats.
En  primer  lloc,  exposa  que  actualment  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació
(IMHAB)  gestiona  un  parc  públic  de  lloguer  d’uns  7.600  habitatges,  que  estan  dins  d’un
procés de rotació regular. És a dir, quan per alguna circumstància algun habitatge queda
buit,  l’IMHAB  hi  assigna  una  altra  unitat  de  convivència.  Explica  que,  en  el  procés  de
rotació, es realitzen les tasques de manteniment oportunes (obres, pintura, etc.) en funció
de l’estat en què hagi quedat el pis, tasques que actualment requereixen al voltant de tres
mesos (el manteniment es fa en paral·lel a la nova adjudicació). Afegeix, però, que hi ha
circumstàncies que poden fer que aquesta adjudicació a nous usuaris trigui més, per
exemple si la persona adjudicatària anterior no ha fet el retorn de claus (normalment, per
defunció  o  perquè  els  llogaters  o  les  llogateres  abandonen  l’habitatge  sense  previ  avís),
casos en què cal recuperar la possessió per via judicial (aquests processos judicials poden
trigar entre sis i vuit mesos). Aclareix, però, que la rotació en els pisos per defunció o
abandonament representa menys d’un 2% del total.
Subratlla que el fet que un pis estigui buit no significa que no s’hi estigui fent res, sinó que
està  en  un  procés  de  rotació  que  es  produeix  en  qualsevol  empresa  d’habitatge  públic,
però el Govern agraeix l’interès per la situació del parc públic i es compromet a presentar,
abans de final  d’any,  l’informe amb tots els  detalls  (habitatges desocupats,  causes,  temps
de les obres, etc.).
Per  acabar,  lamenta  que  la  Sra.  Barceló  intenti  estigmatitzar  —no  sap  si  per
desconeixement o per partidisme— noves solucions com els APROP, i  la convida a visitar-
los quan acabin les obres —creu que aleshores canviarà d’opinió. D’altra banda, li diu que li
costa  molt  acceptar  lliçons  sobre  el  dret  a  l’habitatge  d’un  partit  que  bàsicament  es
caracteritza perquè està a favor de la desregularització del mercat hipotecari de lloguer,
que és el que ha provocat la situació actual; de les retallades de pressupostos públics, que
fan  que  després  no  hi  pugui  haver  parcs  públics  i  bones  polítiques  públiques  d’habitatge,
etc.,  i  li  demana  una  mica  d’humilitat  i  coherència  en  relació  amb  el  que  defensa  el  seu
partit.

La Sra. MARÍ KLOSE manifesta el vot favorable del Grup del PSC i indica que el Govern
prestarà especial atenció, mitjançant noves propostes, als col·lectius amb més dificultats
en l’accés a l’habitatge, com ara els joves en procés d’emancipació, les persones grans i les
persones amb discapacitats.

La Sra. MUNTÉ diu a la Sra. Parera que el seu grup considera que el que demana encaixa
perfectament  amb  una  proposició,  una  demanda  que,  si  s’aprova,  esdevé  un  encàrrec  al
Govern perquè realitzi una acció concreta. D’altra banda, agraeix les explicacions de la Sra.
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Martín,  però  insisteix  que  el  seu  grup  voldria  disposar  de  l’informe  abans  de  la  propera
sessió de la Comissió.
Tot  seguit,  diu  al  Govern  que  el  2015  afirmava  que  el  gran  problema  de  l’habitatge  a
Barcelona provenia de la gran quantitat de pisos buits existents a la ciutat, però quatre
anys  després  se  sap  que  només  hi  ha  un  1,2%  d’habitatges  buits  (uns  10.000  pisos),  i  el
72% d’aquests són de particulars.
Comenta que aquesta taxa d’habitatge buit està molt per sota de la taxa recomanable per
al bon funcionament del mercat de lloguer, que els pisos buits són majoritàriament de
particulars i que les xifres són pràcticament testimonials, però que, independentment
d’això,  hi  ha  habitatge  públic  de  titularitat  municipal  que  no  està  sent  utilitzat  per  les
famílies que ho requereixen, i hi ha gairebé el doble de pisos públics buits (uns 177) que de
la Sareb (96). Afegeix que la Generalitat no té cap pis buit a la ciutat, únicament uns 20
habitatges  que  s’estan  reformant  i  han  estat  adquirits  per  tanteig  i  retracte,  de  manera
que  els  pisos  buits  detectats  han  de  ser  de  l’Ajuntament  o  de  l’Estat,  i  esmenta,  com  a
habitatges públics de titularitat municipal que no sap si estan comptabilitzats en el cens de
pisos buits, els de Robador, 33 i 43, Reina Amàlia, 10 i Lancaster, 7, 9 i 11, pisos que estan
encara amb projecte, sense projecte ni adjudicació o pendents de rehabilitar, i promocions
que  s’arrosseguen  des  de  fa  més  de  quatre  anys  que  són  del  mateix  Ajuntament  però
continuen buides.
Per acabar, subratlla que un primer pas, imprescindible, per solucionar la situació actual és
disposar de la informació que demana l’informe completa i actualitzada.

La Sra. BARÓ agraeix  la  predisposició  perquè tots  els  grups  disposin  d’aquesta  informació
en la propera comissió i comenta que, a parer del Grup Municipal d’ERC, la millor manera
de defensar la feina feta sempre és la transparència: es facilita la informació corresponent
i, a partir de dades objectives, es pot entaular un debat molt més constructiu i positiu per a
la  ciutadania,  a  qui  es  deuen  els  polítics  i  en  qui  s’ha  de  pensar  per  impulsar  polítiques
públiques que millorin la seva qualitat de vida.
Dit això, manifesta l’opinió que no tots els habitatges de titularitat pública que estan buits
ho  estan  perquè  estiguin  en  un  procés  de  rotació.  Per  exemple,  els  dels  carrers  de  l’Om,
Sant Pau, Sant Ramon i Robador, 43 són pisos de titularitat pública que no estan en un
procés de rotació i que segurament estan ocupats o en una situació indefinida, i pot ser
que siguin casos anecdòtics o bé que sigui quelcom una mica més extens, fet que justifica
aquesta sol·licitud d’informació.

La Sra. BARCELÓ assegura a la Sra. Martín que el Grup de Cs és coherent; la convida a
revisar les actes de la legislatura anterior per comprovar que aquest va votar en contra
dels  contenidors  per  no  ser  una  solució  d’habitatge  digna,  i  li  demana  que  s’apliqui  ella
mateixa els consells que dona, com ara d’humilitat, quan es fan promeses d’entregar 8.000
habitatges i només s’entreguen 700 claus.

El Sr. RAMÍREZ indica que el seu grup valorarà el que ha succeït amb els pisos de titularitat
municipal  buits  un  cop  es  lliuri  l’informe,  ja  que,  sense  aquest,  no  pot  saber  si  el  que  ha
passat és conseqüència de nous incompliments del Govern municipal i de la nefasta
política  d’habitatge  que  va  demostrar  en  el  mandat  anterior,  quan,  com  s’ha  dit,  va
prometre 8.000 habitatges i no es van entregar ni 700 claus. Afegeix que amb les dades es
comprovarà si els pisos estan buits realment pel procés de rotació o si hi ha altres
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qüestions de gestió municipal com poden ser manca de projectes de rehabilitació o, fins i
tot, de procés d’adjudicació o ocupació.

La Sra. PARERA explica  que  la  sorprèn  —potser  perquè  és  nova  a  la  Comissió—  que  una
senzilla  petició  d’informació  generi  una  polèmica  i  un  debat  polític  quan  encara  no  hi  ha
l’informe.  El  seu  grup  entén  que  el  més  raonable  és  donar  suport  a  la  petició,  esperar  a
tenir l’informe i, aleshores, fer les valoracions polítiques que calgui.

La  Sra.  MARTÍN  assegura  que  es  lliurarà  l’informe  —espera  que  es  pugui  debatre  a  la
propera sessió— i es podrà fer seguiment de la situació, i subratlla, davant l’apreciació que
els pisos buits no són un problema, que els darrers quatre anys el context ha canviat molt i
avui hi ha molts menys pisos buits que abans.
D’altra banda, comenta que tothom sap quines polítiques d’habitatge defensen Cs i el PP a
l’Estat,  a  la  Generalitat  i  a  l’Ajuntament,  i  subratlla  que  la  situació  actual  (manca  de  parc
públic,  desregulació,  emergència  habitacional,  etc.)  és  en  gran  mesura  fruit  d’aquestes
polítiques.

La Sra. MUNTÉ agraeix el suport dels grups municipals i la predisposició del Govern i
remarca que el Grup de JxCat és molt crític amb la gestió de l’habitatge del mandat passat,
en què va haver-hi moltes proclames i titulars, però molt pocs resultats.
D’altra banda, manifesta el desig que la situació millori ben aviat i anuncia que el seu grup
estarà molt atent a l’execució de les polítiques relacionades amb l’accés a l’habitatge.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/31) - La presentació per part del Govern Municipal en el termini de tres mesos
d’un  informe per  districtes  dels  habitatges  i  equipaments  de  titularitat  municipal  ocupats
il·legalment a la nostra ciutat. - Que el Govern Municipal es coordini amb el Govern de la
Generalitat per tenir un informe per districtes dels habitatges privats ocupats il·legalment. -
 En  aquest  informe  hauria  de  constar:  Data  d’inici  de  l’ocupació  il·legal.  Actuacions  fetes
per part  de l’Ajuntament de Barcelona.  Indicar-ne la  titularitat,  si  és  pública,  bancs,  grans
tenidors,  fons  d’inversió  i/o  petits  propietaris.  Denúncies  i  queixes  presentades  pels
propietaris i/o veïns, motivades per les ocupacions il·legals, així com les actuacions
realitzades per  l’Ajuntament en totes  i  cadascuna d’aquestes  queixes  i  denuncies.  Relació
de les queixes i denúncies presentades (per la via que sigui, incloent-hi les realitzades
mitjançant trucades o als agents de policia de barri) pels propietaris i/o veïns davant la
Guàrdia Urbana i Mossos. Compromís per donar una solució: En el cas de ser una família
vulnerable, que es faci càrrec els Serveis Socials Coordinar-se amb la resta
d’administracions  públiques  i  amb  el  compliment  de  la  llei  24/  2015  del  Parlament  de
Catalunya per poder donar una resposta adequada a la necessitat d’habitatge social. En el
cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats que el Govern Municipal
inici els tràmits per aconseguir el desallotjament el més ràpid possible, tal i com estableix
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el Capítol V (articles 41 i següents) de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions
Públiques. - Que per part del Govern Municipal es faciliti a la oposició, el Protocol
d’actuacions en els casos d’ocupacions il·legals,  en el  cas que existeixi  un protocol.  En cas
contrari,  que  el  Govern  Municipal  presenti  un  Protocol  d’actuacions  en  cas  d’ocupacions
il·legals.

La Sra. BARCELÓ exposa que aquest agost els veïns de la Verneda Alta no han pogut estar
tranquils  a  casa o  fer  vacances  a  casa o  fora  perquè han hagut  d’estar  protegint  un local,
que ni tan sols és seu, perquè no s’ocupés il·legalment, i subratlla que el Govern no hauria
de  considerar  normal  que  els  veïns  hagin  d’estar  amb  aquesta  gran  preocupació,
conseqüència  de  la  complicitat  del  Govern  amb  l’ocupació  il·legal  durant  el  mandat
anterior. El seu grup sospita que aquesta legislatura ha començat amb la mateixa
complicitat i, per això, demana al Govern que s’ocupi de la situació perquè els veïns en cap
moment no s’hagin de preocupar.
Dit això, remarca que el Grup de Cs diferencia entre les ocupacions que fan famílies
vulnerables per necessitat, davant les quals l’Administració pública ha de protegir, actuar i
prevenir, així com facilitar un habitatge en condicions dignes per a aquestes famílies
—molt a prop del  local  esmentat n’hi  havia un altre on vivia una família sense condicions
dignes, situació que pot comportar riscos, com va passar al Besòs, on es va haver de
lamentar la mort de dos menors que vivien amb la seva família en un habitatge ocupat
il·legalment— i  les  ocupacions  dutes  a  terme per  grups delinqüents  —sovint  hi  ha màfies
que  revenen  o  relloguen  habitatges  habitats  a  famílies  vulnerables—  o  per  grups  o
moviments antisistema, davant les quals l’Administració pública ha de rebutjar, perseguir i
prevenir. Subratlla que no pot haver-hi per part de l’Administració pública ni complicitat ni
permissivitat amb qui genera incidents, inseguretat, incivisme o problemes de salubritat.
A continuació, assenyala que la proposició que presenta avui el seu grup ja va ser aprovada
el setembre del 2017 amb esmenes dels grups que en aquell moment formaven el
Consistori, i, dos anys després, el Grup de Cs, com a oposició constructiva, no renuncia a
rebre l’informe demanat sobre ocupacions il·legals públiques i  privades.  Observa que, per
tal d’obtenir les dades, cal coordinació amb la resta d’administracions.
En darrer lloc, comenta que la resposta que es dona a les famílies en condicions
vulnerables ha de tenir en compte la Llei 24/2015 i el seu desplegament; pregunta si
l’Ajuntament  de  Barcelona  té  un  protocol  d’actuació  per  a  casos  d’ocupacions  il·legals,  i
demana el suport dels grups per tenir la llista demanada i fer front a l’ocupació il·legal que
hi ha a Barcelona.

La Sra. BARÓ qualifica la proposició de despropòsit, atès que després de quatre anys de
mandat i dos anys després que el Grup de Cs demanés informació al respecte, la realitat de
les ocupacions a Barcelona continua sent completament desconeguda. Comenta que
aquesta  manca  d’informació  pot  ser  deguda  al  desconeixement  per  part  del  mateix
Govern, desconeixement que impediria una bona planificació de les intervencions, o a la
manca de transparència, i observa que totes dues causes serien gravíssimes.
Tot seguit, assenyala que si bé hi ha dades de Mossos d’Esquadra (1.380 immobles ocupats
l’any 2018), no hi ha cap dada oficial provinent de l’Ajuntament, que hauria de respondre
quantes ocupacions hi ha a Barcelona, com es distribueixen aproximadament
territorialment, quins tipus d’ocupació hi ha, què les motiva, quins perfils afecten i  de qui
és el pis que està ocupat, ja que l’abordatge ha de ser molt diferent en funció de diferents
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factors i sense aquesta informació el Govern municipal no pot planificar els recursos que
necessita per abordar convenientment cada tipus d’ocupació.
Posa  de  manifest  que  en  el  mateix  Pla  pel  dret  a  l’habitatge  s’afirmava  que l’Ajuntament
havia  realitzat  un  gran  esforç  per  detectar  el  volum d’ocupacions  irregulars  a  la  ciutat  de
Barcelona, però aquestes dades no han estat facilitades, i en el reglament de la Mesa
d’Emergència  es  va  incorporar  una  modificació  per  poder  donar  resposta  a  les  persones
sense títol habilitant per poder estar residint en un habitatge, però no s’ha informat sobre
les previsions que es van fer i en què es van basar aquestes previsions. Insisteix que seria
molt greu tant si la informació no s’hagués facilitat per desconeixement com si no s’hagués
facilitat per manca de transparència.
D’altra banda, el seu grup també considera que la proposició és un despropòsit pel fet que
el grup proposant vol un compromís per donar una solució davant les ocupacions il·legals
dutes  a  terme  per  grups  o  col·lectius  organitzats,  quan  hi  ha  col·lectius  que  s’organitzen
contra les pràctiques d’assetjament immobiliari que practiquen fons voltors, amb els quals
pensa que el grup proposant pot tenir certa proximitat, com ara Blackstone. Pregunta a la
Sra. Barceló si el seu grup es refereix a aquests col·lectius, i subratlla que, si es tingués un
mínim de sensibilitat social, es condemnarien i denunciarien aquestes pràctiques en lloc de
criminalitzar  els  grups  i  col·lectius  de  ciutadans  que,  molt  legítimament,  s’organitzen  per
defensar el dret propi o aliè a l’habitatge.

La Sra. MUNTÉ subratlla que el Grup de JxCat rebutja categòricament les ocupacions
irregulars  d’habitatges  i  de  locals,  especialment  les  orquestrades  per  organitzacions
mafioses  que  s’aprofiten  de  la  vulnerabilitat  de  moltes  famílies,  i  coneix  la  preocupació
dels veïns, que han traslladat aquesta preocupació al seu grup i aquest s’ha posat a la seva
disposició.
Recorda que el seu grup va proposar una reforma legislativa al Congrés de Diputats per
accelerar  els  processos  relacionats  amb  ocupacions  irregulars  d’habitatges  de  petits
propietaris,  d’entitats  socials  i  d’administracions públiques,  i  comenta que,  paral·lelament
a la lluita contra aquestes ocupacions, cal implementar solucions per als greus problemes
d’habitatge que pateix la ciutat i que fins ara el Govern ha estat incapaç de solucionar.
A  continuació,  demana  responsabilitat  a  l’hora  de  debatre  les  dades  que  contingui
l’informe,  per  evitar  demagògies  que  sovint  apareixen  quan  es  parla  d’aquests  temes,  i
comenta  que  l’informe  no  hauria  de  ser  estàtic,  sinó  que  s’hauria  d’anar  actualitzant  i
hauria de preveure els canvis que es podrien produir al llarg del temps. Afegeix que el
darrer informe de cens de pisos buits (març de 2019) diu que es van detectar 1.107
habitatges ocupats sense títol legal. Entén que el que demana aquesta proposició no
hauria de ser un gran repte, sinó un exercici de transparència per part del Govern
municipal.
En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup, però subratlla que, a parer seu, cal
centrar-se especialment en els problemes d’accés a l’habitatge —hi ha moltes famílies que
estan ocupant perquè necessiten una llar, i  l’Ajuntament els ha de donar resposta—, i diu
al  grup  proposant  que  la  sorprèn  que  d’una  banda  defensi  la  Llei  24/2015,  una  bona  llei,
pionera i innovadora, i d’altra banda aplaudeixi el Govern de l’Estat quan porta aquesta llei
al Tribunal Constitucional per suspendre-la i voti en contra de la reforma de la LAU i de
l’augment del salari mínim.
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El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que el Grup Municipal del PP sempre ha demanat
fermesa contra l’ocupació irregular i il·legal, però el Govern d’Ada Colau es caracteritza per
la permissivitat amb el col·lectiu dels ocupes, cosa que ha provocat un augment de la
percepció de conflictivitat en la convivència a Barcelona, tal com es desprèn de l’enquesta
de victimització municipal, on es reflecteix que durant el darrer mandat van augmentar els
conflictes de convivència per l’acció dels ocupes.
Comenta que les últimes dades de què disposa el seu grup són de setembre de 2016 —ha
fet diverses preguntes per escrit al Govern, però aquest no ha contestat ni ha facilitat cap
dada—, i, per tant, la proposició és molt adient per tal de conèixer les dades d’ocupació a
la  ciutat,  si  bé  les  dades  disponibles  ja  demostren  un  augment  de  l’ocupació  irregular  a
Barcelona, que ha augmentat al voltant del 66% per un evident efecte crida del Govern
Colau.
Concreta que l’informe permetrà saber quantes ocupacions del parc públic d’habitatge són
de pisos de propietaris particulars que ho comuniquen a les oficies d’habitatge (menys del
30% dels pisos ocupats a Barcelona són de particulars) i quants dels pisos ocupats són
propietat  d’entitats  bancàries  (al  voltant  del  70%  ho  són),  així  com  si  les  ocupacions
il·legals les duen a terme persones que estan a punt de ser desnonades, cas en què la llei
catalana obliga l’Ajuntament a garantir el reallotjament digne (cal informar sobre els casos
en  què  hi  havia  una  ordre  de  desnonament  i  s’ha  intervingut  amb  la  mediació
corresponent).
D’altra banda, indica que les úniques dades d’ocupacions que coneix amb detall el seu grup
són les que afecten el parc municipal, arran d’una compareixença que va demanar al final
del mandat anterior en la qual es va dir que durant el 2017 es van ocupar 13 habitatges
d’un parc de 6.000 pisos, i durant el 2018, 36 pisos d’un parc de 8.500, i tots dos anys més
del 70% de les ocupacions afectaven grans tenidors com ara el BBVA o la Sareb.
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició, que demana un exercici de
transparència.

La Sra. PARERA qualifica de confús el text de la proposició, que barreja problemàtiques,
competències  i  responsabilitats,  però  està  d’acord  que  no  és  normal  no  disposar  de  la
informació  que  s’hi  demana.  Entén  que  és  fonamental  que  tots  els  grups  disposin
d’aquestes dades sobre un tema que afecta el dret a tenir un habitatge, un dret essencial,
però observa que també hi ha el dret a la propietat privada i és obligació de l’Administració
defensar tant un dret com l’altre.
A continuació, comenta que seria convenient que l’informe indiqués quines mesures de la
nova llei de recuperació d’habitatges sobre ocupació il·legal d’habitatges s’han dut a terme
i  quin  efecte  ha  tingut  l’aplicació  d’aquesta  llei,  i  manifesta  el  seu  acord  amb  el  grup
proposant que és important diferenciar entre l’ocupació il·legal antisistema i la que es deu
a  motius  socials  o  econòmics,  ja  que  requereixen  mesures  molt  diferents  i  se’n  deriven
conseqüències molt diferents.
Per  acabar,  expressa  l’abstenció  del  seu  grup,  que  està  d’acord  que  cal  facilitar  la
informació  demanada,  però  entén  que  la  sol·licitud  d’aquesta  informació  no  està  ben
enquadrada i és confusa.

La Sra. MARTÍN agraeix les intervencions i expressa la preocupació del Govern pel fenomen
de  les  ocupacions  i  pels  greus  problemes  d’emergència  habitacional,  que  fan  que  hi  hagi
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gent que es vegi abocada a ocupar per gaudir d’un dret bàsic, una problemàtica que afecta
tot el país i que és molt accentuada a la regió metropolitana.
Entén  que  tothom  està  d’acord  que  molt  majoritàriament  la  gent  que  viu  ocupant
preferiria viure tranquil·lament pagant un lloguer i que les causes del problema, que cal
eliminar perquè el problema desaparegui, són la manca de parc públic, provocada per
males  polítiques  heretades  i  manca  d’inversió;  la  impossibilitat  d’accedir  a  un  lloguer  a
preu assequible per culpa de les fortes pujades dels últims anys, conseqüència de
determinades  decisions  polítiques,  i,  en  definitiva,  l’especulació  que  durant  dècades  ha
envoltat les polítiques d’habitatge.
Dit això, celebra el fet que moltes de les intervencions hagin estat curoses, ja que és
responsabilitat de totes no caure en discursos reduccionistes, que criminalitzen situacions
d’emergència habitacional.
A  continuació,  exposa  que  el  80%  dels  desnonaments  per  ocupació  d’habitatges  són  de
grans propietaris, casos en què sovint aquests grans propietaris poden rebaixar el preu de
compra dels habitatges precisament perquè hi ha gent ocupant-los, és a dir, que tenen
més capacitat de fer negoci perquè hi ha gent ocupant. Considera que hauria de ser una
demanda majoritària aconseguir una modificació de la Llei 24/2015, ja que hi ha famílies
que han estat protegides durant tres anys per aquesta llei que poden quedar-se sense
aquesta protecció, i caldria una modificació legislativa pel que fa a habitatges de grans
propietaris per donar més cobertura a aquestes famílies que ja han estat protegides per
aquesta llei.
Explica  que,  en  els  casos  d’ocupacions  de  pisos  de  petits  propietaris,  quan  se’n  té
constància  —les  denúncies  es  fan  a  través  dels  Mossos  i  de  vegades  no  arriben  a
l’Ajuntament—,  es  posa  en  marxa  un  protocol  —entén  que  no  hi  ha  cap  problema  per
facilitar  el  text  d’aquest  protocol—,  que  implica  bàsicament  l’assessorament  a  la  part
propietària, a la qual s’informa que la denúncia per ocupació s’ha de tramitar a través dels
Mossos, i s’ofereix mediació perquè les persones ocupants surtin tan ràpidament com sigui
possible de l’habitatge, que és el que pot fer l’Ajuntament amb les competències que té.
D’altra  banda,  assenyala  que  en  les  ocupacions  de  grans  o  petits  propietats  que  tenen
indicis  d’activitats  delictives,  com  en  el  cas  dels  narcopisos  del  Raval,  sí  que  hi  ha
col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.
Tot  seguit,  diu  a  la  Sra.  Barceló  que  entén  que  la  informació  sobre  dates  d’inici  de  les
ocupacions, denúncies, tipologia, etc. correspon més a les competències dels Mossos que
no pas  de  l’Ajuntament,  i,  pel  que  fa  als  locals  ocupats  de  la  Verneda,  afirma  que  el  que
diuen els veïns de la zona és que aquests locals, que en molts casos pertanyen a entitats
financeres, fa anys que estan buits, en molts casos amb finalitats especulatives. Afegeix
que la  voluntat  de  la  Regidoria  d’Habitatge  quan detecta  locals  en  aquestes  situacions  és
posar-se en contacte amb les entitats financeres per intentar aconseguir que aquests
locals  siguin  cedits  als  veïns,  a  les  associacions,  perquè  se’n  pugui  fer  un  ús  i  no  estiguin
tancats i desocupats durant anys, cosa que genera problemes.
Per acabar, expressa el vot contrari del Grup de BC.

La Sra. MARÍ KLOSE expressa el vot contrari del Grup del PSC.

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Parera que li agraeix que vulgui analitzar el redactat de la
proposta, cosa que no es pot fer amb les del seu grup perquè no n’ha presentat cap, i diu a
la Sra. Baró que no entén que qualifiqui de despropòsit la presentació de la proposició per
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part del Grup de Cs si coincideix que cal demanar transparència al Govern i coincideix en la
classificació dels tipus d’ocupacions que hi ha.
Subratlla  que  l’Administració  pública  ha  de  donar  una  resposta  digna  a  les  famílies
vulnerables  que  ocupen,  i  pregunta  a  la  Sra.  Martín  —no  entén  el  vot  contrari  del  seu
grup—  si  no  hi  està  d’acord  i  la  convida  a  visitar  els  locals  de  la  Verneda  ocupats
il·legalment per famílies que no viuen en condicions dignes.
D’altra banda, pregunta per què no s’ha presentat encara un protocol  que fa quatre anys
que  s’espera  —demana  si  es  facilitarà  ara—;  si  el  vot  contrari  del  Govern  significa  que
aquest continuarà sent còmplice de les ocupacions il·legals com les que hi ha al passeig
Sant Bernat (Ciutat Vella) i dels problemes que hi ha entre els carrers Salses i Sant
Gaudenci (Horta-Guinardó); si el Govern donarà resposta a les famílies que ocupen i que
estan en situacions de vulnerabilitat i no estan en condicions dignes, i si es mostrarà ferm
davant l’ocupació il·legal de delinqüents de màfies i de grups antisistema.

La Sra. BARÓ diu a la Sra. Barceló que el Grup d’ERC espera que el Govern municipal doni
resposta  d’una  vegada  al  deute  informatiu  que  arrossega,  però  no  pot  donar  suport  a  la
proposició tal com està formulada perquè no vol contribuir a iniciar els tràmits de
desallotjament  de  grups  organitzats  quan  n’hi  ha  de  caràcter  social.  Comenta  que  potser
s’està tornant algun favor a algú i reitera el vot contrari del seu grup.

La  Sra.  PARERA  explica  —no  per  criticar  el  funcionament  de  l’Ajuntament  ni  del  Govern,
sinó  per  donar  resposta  a  la  Sra.  Barceló—  que  el  seu  grup  fins  ahir  no  va  disposar  de
despatx  ni  d’ordinador  amb  el  programa  instal·lat  per  presentar  les  propostes;  les  va
presentar  ahir  demanant  que  s’admetessin  per  tràmit  d’urgència  atès  que  no  havia
disposat de les eines per fer la seva feina abans, i es va denegar argumentant que no hi
havia urgència. Entén que la burocràcia és lenta i que el seu grup, que és nou i, per tant, no
disposa  d’estructura  del  mandat  anterior  per  funcionar,  tindrà  ocasió  de  presentar
propostes en properes sessions.

La Sra. MARTÍN diu a la Sra. Barceló que quan acusa el Govern de ser còmplice
d’ocupacions il·legals i alhora diu que s’ha d’anar amb cura no és creïble.
Dit això, subratlla que el Govern ja està donant una resposta digna a les famílies —a més,
per  llei  té  l’obligació  de  reallotjar  les  famílies  que  estiguin  ocupant  pisos  de  petits
propietaris—,  i  recorda  el  que  va  passar  amb  el  cas  de  Blackstone:  famílies  vulnerables
estaven sense regularitzar en un edifici i, gràcies a la pressió dels veïns, les veïnes i els
grups en defensa del dret a l’habitatge, es va aconseguir establir una mediació amb aquest
fons voltor tan agressiu gràcies a la qual es va regularitzar la situació d’aquestes persones,
que  tindran  contractes  de  lloguer  durant  set  anys,  i  el  privat  s’ha  fet  càrrec  de  la
rehabilitació de tot l’edifici.
Conclou que és increïble que es digui que el Govern no està fent res quan ha aconseguit,
per  primer  cop  a  l’Estat,  regularitzar  famílies  vulnerables  que  estaven  vivint  ocupant  un
edifici propietat del fons voltor més agressiu que hi ha a l’Estat.

La Sra. BARCELÓ lamenta que hi hagi grups que no votin a favor de la transparència quan
fa  dos  anys  sí  que van votar  a  favor  d’una proposta  similar,  i  diu  a  la  Sra.  Martín  que les
explicacions les hauria de donar a les més de 600 famílies que es troben a la Mesa
d’Emergència  Habitacional  a  la  ciutat  que  tenen  adjudicat  un  habitatge  i  no  el  reben
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perquè no hi ha habitatge disponible. Subratlla que aquestes famílies no són números, sinó
persones que pateixen quan el Govern fa promeses d’habitatge social i no les compleix.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/32) Instar a la Generalitat de Catalunya a consensuar de manera conjunta amb
l’Ajuntament  de  Barcelona,  iniciant  en  cada  cas  un  procés  participatiu  amb els  veïns  dels
districtes,  per  determinar  l’emplaçament  definitiu  dels  possibles  centres  d’acollida  per  a
menors estrangers no acompanyats (MENA), per tal d’evitar que impacti negativament en
la convivència ciutadana.

El Sr. RAMÍREZ enuncia la proposició, que incorpora una esmena transaccionada amb el
Grup de Cs (es continua parlant de consensuar amb els veïns, però se suprimeix la
referència als processos participatius), i recorda que la xifra de menors immigrants no
acompanyats  s’ha  multiplicat  per  quatre  en  els  darrers  quatre  anys,  i  el  Govern  de  la
Generalitat preveu que la xifra del gener del 2019 arribi a 4.400, la qual cosa representa un
increment del 20% respecte a l’any anterior.
Comenta  que  la  situació  d’aquests  menors  és  prou  complicada  perquè  arriben  a  Espanya
de  manera  il·legal,  de  vegades  agafats  per  màfies  que  s’aprofiten  d’ells  i  de  les  seves
famílies, i el Grup Municipal del PP ja ha presentat diverses iniciatives relacionades amb
aquesta problemàtica social de convivència i de seguretat, davant la qual calen més
educadors, més treballadors socials i més vigilància policial per tal de garantir un bon
servei,  ja  que  l’objectiu  dels  centres  d’acollida  és  intentar  trobar  la  millor  manera
d’acompanyar  el  menor  pel  que  fa  a  la  seva  situació  de  desemparament.  Observa,  però,
sense estigmatitzar ningú, que no es pot oblidar que hi ha una situació de crisi social i de
seguretat que cal atendre segons la normativa internacional, ja que la prioritat ha de ser el
retorn  i  la  repatriació  dels  menors  als  seus  països  d’origen  amb  una  bona  política  de
cooperació internacional i de reunificació familiar.
El seu grup entén que la gestió que s’està fent dels nous casos que arriben no garanteix ni
la  seguretat  ciutadana  ni  l’interès  superior  del  menor  no  acompanyat,  i  que  totes  les
administracions (estatals,  autonòmiques i  municipals) han d’abordar la realitat de manera
conjunta  tenint  en  compte  l’increment  de  relacions  internacionals  i  actuant  en  el  país
d’origen per tal de vetllar per l’interès superior del menor quan aquest sigui el de retornar
al seu nucli familiar.
Afegeix que no es pot permetre que aquests nois malvisquin al carrer i dormin als jutjats o
als parcs de la ciutat, com ha passat als jardins de Sant Pau, perquè hi ha situacions en què
agredeixen altres menors, de manera que el problema social esdevé també de seguretat i
de convivència, i exposa que a mitjan agost, un grup de veïns va acampar en senyal de
protesta contra la construcció de 50 mòduls que donarien acollida als MENA al barri del
Besòs i el Maresme, una zona amb complexes problemàtiques socials. Comenta que la
setmana passada va visitar els veïns de la zona —sap que també els va visitar el regidor del
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Districte,  el  Sr.  Escudé,  present  a  la  sala—  i  van  parlar  de  les  problemàtiques  que  tenen
(problemes socials, la narcosala i problemes de droga, de violència i de convivència) i van
reclamar  solucions  respecte  a  la  ubicació  d’aquests  mòduls  perquè  tenen  informacions
contradictòries (se’ls ha dit que finalment no s’instal·laran allà, però no se’n refien).
Conclou que cal consensuar la ubicació dels centres d’acollida de menors no acompanyats
entre veïns, Ajuntament i Generalitat per evitar-ne l’impacte negatiu i, sense estigmatitzar
ningú, donar solucions a una realitat amb més treballadors socials, més educadors i la
reducció  de  l’existència  de  menors  al  carrer  en  situació  de  risc,  ja  que  la  situació  actual
genera un problema de seguretat i convivència.

La Sra. ALAMANY diu al Sr. Ramírez que ha hagut de repetir que no vol estigmatitzar ningú
perquè sonés creïble, i que quan va llegir la proposició va pensar que el portaveu del Grup
Municipal  del  PP  havia  trucat  l’alcalde  socialista  de  Badalona  per  coordinar  la  proposta,  i
qualifica de profundament preocupant que el PP i el PSC sovint comparteixin la mateixa
visió en matèria de protecció de drets humans (no és la primera vegada que se senten
discursos racistes en contra de centres de menors no acompanyats).
Assegura que aquesta proposta no està preocupada per la convivència a la ciutat, ja que, si
ho estigués, proposaria alguna cosa relacionada amb aquesta convivència, però no ho fa:
no parla de treballar per donar una bona acollida municipal als menors, de formar millors
professionals, de potenciar el treball comunitari, de combatre les desigualtats, ni d’exigir a
l’Estat  més  recursos  o  permisos  de  treball,  sinó  que  es  limita  a  assenyalar  els  centres  de
menors i a instar a fer coses que ja s’estan fent en silenci i de manera discrecional.
Afirma que el PP parla des de la ignorància més absoluta, ja que parla de centres en plural
quan el centre d’acollida immediata, al qual acudeixen menors un cop arriben perquè se’ls
faci el reconeixement mèdic i social, és un de sol i l’estada és de 24 hores. A més, si bé el
75% dels joves migrats que arriben sols a Catalunya arriben en primer lloc a la ciutat de
Barcelona, només s’hi queda a viure el 12%.
D’altra  banda,  subratlla  que  estan  parlant  de  nens  sols,  d’infants  en  situació  de
vulnerabilitat, i diu al PP que potser el que li molesta és que es diguin Othman o
Mohamed,  i  que  potser  si  s’imagina  que  es  diuen  Xavi  o  Laia  entén  millor  la  situació
d’infants  sotmesos  a  la  intempèrie  més  crua  del  carrer  o,  de  vegades,  dormint  a
comissaries.
A continuació, assenyala que des del 2016 la Generalitat ha demanat una desena d’espais
diferents per ubicar aquest centre d’atenció immediata i, si bé aquesta gestió s’ha allargat
excessivament  des  de  l’Ajuntament,  en  les  primeres  passes  d’aquest  mandat  hi  ha  hagut
coordinació i comunicació fluïda, també amb el regidor de Sant Martí, i ara cal continuar
treballant per un consens entre les administracions, ja que es tracta d’una qüestió de país.
En darrer lloc, diu al PP que si realment vol actuar en aquest tema, truqui a responsables,
segui  amb  els  responsables  del  Govern,  treballi  i  deixi  d’emetre  discursos  racistes  als
districtes.

La Sra. MUNTÉ comenta que, a parer del seu grup, falta prudència i sentit comú a la
proposició, i coincideix amb la regidora Alamany que quan es parla de MENA s’està parlant
de nens i nenes i adolescents que es troben separats dels seus familiars i viuen una situació
greu de desemparament, de risc, en un intent de fugir de la pobresa, la desprotecció
institucional,  la  manca  d’oportunitats,  la  guerra,  la  violència  o  la  violació  dels  seus  drets
fonamentals.
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A continuació, explica que, si bé el Grup de JxCat està a favor de les consultes, els
processos participatius i els diàlegs amb tothom, entén que aquesta proposta només busca
un titular populista i descarregar en la ciutadania una responsabilitat que recau en els
governants, la de buscar la millor ubicació possible per a un centre d’acollida, i el seu grup
sempre estarà disposat a cercar, entre tots i amb el màxim consens possible, les eines i els
recursos necessaris per decidir la millor ubicació de qualsevol tipus de centre o de servei,
però no se sumarà a les generalitzacions o les barreges que inclou la proposició quan
relaciona els MENA amb la convivència. És aquí on veu manca de prudència i de sentit
comú.
Per acabar, subratlla que el seu grup tampoc no atribuirà al col·lectiu de MENA actuacions
individuals que són absolutament minoritàries i puntuals, i vota en contra de la proposició.

La Sra. BARCELÓ comenta que de les paraules de les companyes que tenen representats a
la  Generalitat  de  Catalunya  es  podria  desprendre  que  en  l’acollida  de  menors  no
acompanyats tot es fa bé i tot funciona bé, quan la realitat no és aquesta, i assenyala que
perquè aquesta acollida funcioni cal coordinació entre les administracions i, perquè
aquesta funcioni, cal saber quants menors cal acollir, quins programes de formació i de
prevenció tindran i on estaran ubicats els centres.
Subratlla que no es pot governar a base de pancartes o eslògans de «Volem acollir» i
després anar-se passant responsabilitats entre administracions, i posa de manifest que
l’article 99 de la Llei 14/2010 diu que quan una ciutat té un menor en risc, l’Administració
local  ha  d’actuar  (sovint  l’Administració  local  diu  que  no  hi  té  responsabilitat).  D’altra
banda, remarca que sense una bona acollida, un bon seguiment i una formació a aquests
menors, aquests poden ser molt vulnerables a les conductes de risc, que poden ser
perjudicials per a ells mateixos i per al seu entorn.
Insisteix que cal acollir els menors no acompanyats amb una bona coordinació entre les
diferents administracions i, sobretot, no actuar amb improvisació, com estan fent
últimament tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament. En aquest sentit, comenta
que  primer  hi  va  haver  el  rumor  que  el  centre  d’acollida  s’ubicaria  al  districte  de  Sants-
Montjuïc  i  els  veïns  es  van  manifestar,  i  ara  que  es  diu  que  s’ubicarà  a  Sant  Martí,  hi  ha
veïns acampats. Puntualitza que els veïns no tenen absolutament res en contra dels
menors no acompanyats, sinó que volen estar informats, però ningú no els informa com
correspon.
Per acabar, denuncia la deixadesa de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona davant
l’arribada de MENA a la ciutat, així com una mala planificació i una gestió ineficaç, que fan
que sovint hi hagi menors al carrer que sobreviuen en condicions que no són dignes.

La  Sra.  PARERA  manifesta  l’opinió  que  el  problema  és  molt  més  profund  que  la  simple
ubicació  d’un  centre  en  un  barri  o  en  un  altre,  ja  que  s’està  parlant  d  persones  molt
vulnerables que estan sense familiars, sense adults de referència i sense recursos
econòmics,  que  se  senten  desprotegides  i  que  necessiten  la  protecció  de  l’Administració
pública. Per això, entén que cal anar molt més enllà del diàleg amb la Generalitat sobre la
ubicació i col·laborar amb la DGAIA.
Assenyala que jutges i policies veuen amb molta preocupació l’increment dels delictes per
part  de  menors,  provocada,  a  parer  seu,  per  una  manca  d’atenció  molt  més  inicial,  i
coincideix que no es pot estigmatitzar el col·lectiu, nens que tenen por, que viuen sols,
sense família, i no mereixen cap estigmatització. Observa, però, que entre l’estigmatització
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del col·lectiu —que és un perill  real que està patint la societat— i la inseguretat,  hi  ha un
camí que han de transitar les administracions i els polítics amb els veïns.
Subratlla que tots han de treballar per intentar evitar que es produeixi un rebuig social
que,  malauradament,  ja  existeix:  el  debat  sobre  la  ubicació  d’un  centre  per  a  MENA  es
produeix perquè hi ha un rebuig social que està naixent.
Conclou que, més que debatre sobre la ubicació d’un centre, caldria aprofundir en el tema
i que totes les administracions col·laboressin per tractar-lo amb rigor i, sobretot, amb ètica
i amb valors, perquè són menors que venen sols.

La Sra. PÉREZ comenta que des que ha assumit la tinença de Drets Socials ha tingut moltes
ocasions per començar a fer una feina que coincideix que no ha de ser puntual, sinó que ha
de constar d’un diàleg des del respecte institucional amb la Generalitat de Catalunya, que
és qui està elaborant els plans i qui ja li ha comunicat que cal coordinació entre
administracions —ella hi està absolutament a disposició.
Explica que la necessitat d’aquest centre va sorgir, durant el mandat anterior, en veure que
hi havia menors dormint a les comissaries de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, i entén
que  tothom  està  d’acord  que  cal  donar  una  bona  primera  acollida  a  nens  que  s’han  de
dutxar, que s’han d’identificar i que han de tenir una primera acollida en un espai digne.
Tot seguit, subratlla que cal treballar amb responsabilitat i que els grups també han de ser
responsables amb la terminologia que utilitzen. En aquest sentit, posa de manifest que les
recomanacions dels manuals de la Generalitat de Catalunya indiquen que caldria deixar
d’emprar  el  terme  MENA, i observa que determinades expressions poden transmetre
missatges de deshumanització o estigmatització del col·lectiu, de posar tothom que en
forma  part  dins  d’un  sistema  homogeni  quan  són  persones  que  tenen  itineraris  de  vida
molt diferents, arriben en diferents situacions i a les quals Barcelona i Catalunya han de
donar una millor acollida.
Assegura que el Govern farà tots els possibles perquè el treball amb la Generalitat doni lloc
a la millor ubicació possible, tant pel que fa al servei com pel que fa a la connexió i la
proximitat amb altres serveis, i recorda que hi va haver una solució provisional a Sant
Medir,  a  Collserola,  i  en  els  diferents  centres  que  s’han  obert  hi  ha  hagut  processos
d’informació  i  de  mediació  en  els  quals  ha  participat  l’Ajuntament,  que  vol  continuar
treballant en aquesta línia.
A  continuació,  manifesta  el  seu  acord  amb  les  portaveus  de  JxCat  i  d’ERC  que  no  es  pot
donar  per  fet  que  un  centre  d’aquest  tipus  tindrà  un  impacte  negatiu  en  la  convivència
ciutadana, i puntualitza que el que pot tenir un impacte negatiu en aquesta convivència
són  els  discursos  d’estigmatització,  de  negació  o  de  rebuig  a  equipaments  que
institucionalment tothom està d’acord que són necessaris.
Pel que fa als rumors, observa que també es podria parlar de la rumorologia intencionada i
de  les  ganes  de  generar  conflictes  quan  encara  no  s’ha  pres  cap  decisió,  i  diu  que
l’Ajuntament  ha  de  treballar  amb  la  Generalitat  amb  molta  cura  i  d’una  manera
responsable amb els serveis de què disposa i amb les guies que facilitarà la Generalitat,
que és qui coneix el tema i qui ja ha implantat diferents centres, i fer-ho de la millor
manera possible, que és la seva responsabilitat.
Per acabar, expressa el vot contrari del Grup de BC.

La Sra. MARÍ KLOSE expressa el vot contrari del Grup del PSC.
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El Sr. RAMÍREZ lamenta que es parli de discursos racistes quan a la proposició no hi ha cap
tipus de discurs racista ni cap paraula ofensiva per al col·lectiu de menors que cal
acompanyar,  i  l’únic que busca és una col·laboració entre Generalitat,  Ajuntament i  veïns,
uns veïns que encara esperen la visita del  conseller  d’Afers Socials  de la Generalitat  i  que
estan preocupats perquè reben informacions contradictòries, cosa que els ha portat a
acampar en un solar.
Assegura que no diu que el problema l’ocasionin directament els menors no acompanyats
que dormen al carrer o estan als parcs de la ciutat, sinó que els veïns, que ja tenen
problemes  a  la  zona  (una  narcosala,  problemes  de  violència  i  d’inseguretat),  diuen  que
potser aquest no és el millor entorn ni per als nens ni per a ells. Afegeix que alguns dels
veïns li explicaven que tenen por de deixar baixar els seus fills de catorze o quinze anys per
anar a comprar el diari o el pa sols perquè es troben en una situació d’inseguretat.
Subratlla  que  el  Grup  del  PP  sempre  està  a  favor  de  l’acollida  d’aquests  menors,  ja  que
entén que el millor és que estiguin amb les seves famílies, però que, una vegada que han
arribat aquí, cal donar-hi resposta i fer una bona política de planificació, gestió i
acompanyament  perquè  puguin  tornar  al  seu  país  d’origen  amb les  seves  famílies  al  més
aviat possible o, si no és possible, que puguin tenir una sortida en aquesta societat.
En  darrer  lloc,  lamenta  que  no  s’aprovi  aquesta  iniciativa  i  insisteix  en  la  importància  de
treballar amb el consens dels veïns, que encara no saben si el centre s’ubicarà on s’ha dit o
no (calen respostes tant per part de l’Ajuntament com per part del conseller d’Afers Socials
de la Generalitat).

La Sra. ALAMANY reconeix que a la proposició no es parla de racisme, però observa que les
coses  poden  ser  molt  diferents  en  funció  de  la  perspectiva  des  de  la  qual  s’enfoquin.  En
aquest cas, per exemple, la proposició es podria haver centrat en la cerca de la ubicació
idònia per als  menors en un entorn de qualitat,  en lloc de parlar de l’impacte negatiu del
centre en la convivència.
Comenta que acollir no és un problema si les dificultats es deriven de no acollir, i assegura
que  els  veïns  tenen  tota  la  informació,  tant  la  Generalitat  com  l’Ajuntament  s’han  reunit
amb ells i no hi ha versions contradictòries.
Per acabar, demana discreció i sentit institucional.

La  Sra.  BARCELÓ  diu  que,  evidentment,  davant  l’arribada  de  menors  hi  ha  d’haver  una
coordinació entre totes les administracions i aquests menors han de tenir una resposta i
han de tenir ajuda, i pregunta al Govern municipal si considera que ubicar un centre de
menors a la zona del Besòs on hi ha els veïns és una bona opció.

La Sra. PARERA expressa el vot contrari del seu grup, que entén que ja hi ha mecanismes
establerts per prendre les decisions sobre la ubicació de centres, i no comparteix el
redactat de la proposició, que parla d’evitar l’impacte negatiu en la convivència ciutadana.
Entén que aquesta referència estigmatitza molt el col·lectiu i reflecteix una realitat que
potser no seria la més encertada.

La Sra. PÉREZ indica que en el moment en què Generalitat i Ajuntament decideixin la millor
ubicació per al centre i tinguin un acord de la seva necessitat ho comunicaran, com han fet
fins  ara,  amb èxit,  en els  diferents  barris  on s’han ubicat  centres  d’aquest  tipus;  assegura
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que s’està treballant amb la col·laboració necessària, i insisteix que, mentre no hi hagi una
decisió presa, el que es diu són rumors, en alguns casos, intencionats.

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

REBUTJADA amb el redactat següent:

(M1923/32) Instar a la Generalitat de Catalunya a consensuar de manera conjunta amb
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  els  veïns  dels  districtes,  l’emplaçament  definitiu  dels
possibles  centres  d’acollida  per  a  menors  estrangers  no  acompanyats  (MENA),  per  tal
d’evitar que impacti negativament en la convivència ciutadana

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/44) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: Respondre i a fer arribar un informe abans de la pròxima comissió, de quin és
actualment el grau de desenvolupament i compliment, respecte el previst inicialment, de
les accions, mesures, projectes, plans, i promocions contemplades en el Pla pel Dret a
l’Habitatge, i quins resultats han donat.

La Sra.  BARÓ formula el  prec i  recorda que el  Govern, amb l’objectiu de combatre tota la
problemàtica relacionada amb el dret a l’habitatge, va impulsar i  aprovar el  Pla pel dret a
l’habitatge  2016-2025,  que  incloïa  4  eixos,  13  prioritats  i  59  mesures,  i  al  qual  el  Grup
d’ERC  no  va  donar  suport  —hi  va  votar  en  contra—  perquè  considerava  que  era  poc
ambiciós  i  tenia  poca  capacitat  real  de  transformació.  Afegeix  que  el  Grup  d’ERC  va
proposar que s’incrementessin els recursos,  però el  Govern s’hi  va negar i  va arribar a dir
que no era una qüestió econòmica, sinó una qüestió organitzativa.
D’altra banda, comenta que per al seu grup el Pla era excessivament continuista, sobretot
tenint en compte que el Grup de BC havia generat unes grans expectatives pel que fa a la
transformació total de les polítiques d’habitatge, i va acabar tirant endavant el Pla amb els
vots a favor de CiU i Cs, de manera que aquests grups van donar suport a les polítiques
públiques d’habitatge que s’estan duent a terme ara mateix.
Assenyala que al llarg del mandat anterior va haver-hi un ball de xifres constant, el Govern
deia unes xifres que no es corresponien amb la realitat, va prometre que mobilitzaria
8.000 habitatges i en construiria 4.000 i no ho va complir, i en molts casos no va parlar
clarament fins a l’últim moment.
Per  acabar,  posa  de  manifest  que  algunes  de  les  mesures  implementades  —en  alguns
casos, a petició del seu grup— poden ser interessants, per exemple la del tanteig i retracte,
la del 30% o la de les UCER, i reconeix que s’han estat fent moltes coses, però entén que el
més important és constatar fins a quin punt totes aquestes iniciatives i  d’altres que estan
previstes  al  Pla  pel  dret  a  l’habitatge  estan  donant  resultats  i,  per  tant,  estan  ajudant  a
complir  l’objectiu  de  resoldre  els  problemes  d’habitatge  de  la  ciutadania,  que  és  a  qui  es
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deuen els  polítics  i  qui  motiva totes les  seves actuacions i  tot  l’exercici  polític  que es  fa  a
l’Ajuntament.

La Sra. MARTÍN indica que s’ha fet seguiment del Pla mitjançant balanços anuals el 2016, el
2017  i  el  2018,  que  estan  publicats  al  web,  i  el  Govern  entén  l’interès  per  disposar  de
dades actualitzades, de manera que accepta el prec, però amb una transacció per poder
presentar l’informe no en la propera sessió sinó a la del novembre.
D’altra  banda,  agraeix  que es  reconegui  que s’estan fent  moltes  coses,  però lamenta que
es digui que el Pla és continuista.

ACCEPTAT amb el redactat següent:

(M1923/44) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar el Govern
municipal a respondre i a fer arribar un informe abans de la sessió de novembre
d’aquesta  Comissió,  de  quin  és  actualment  el  grau  de  desenvolupament  i  compliment,
respecte el previst inicialment, de les accions, mesures, projectes, plans i promocions
contemplades en el Pla pel Dret a l’Habitatge, i quins resultats han donat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/54) Que el Govern municipal impulsi de manera urgent una taula de diàleg, entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  sector  privat  compromès  amb  la  construcció  i  gestió
d’habitatges  de  lloguer  social  i  assequible,  amb  la  finalitat  de  trobar  punts  d’acord  per
poder assolir un major nombre d’habitatge de lloguer per sota del preu de mercat destinat
a la població de la ciutat que actualment no pot accedir mitjançant el mercat lliure
d’habitatge.

La Sra. MUNTÉ posa  de  manifest  que la  quantitat  d’iniciatives  relacionades  amb l’accés  a
l’habitatge  d’aquesta  sessió  demostra  com  d’important  és  la  qüestió  per  als  veïns  i  les
veïnes (el perceben com el segon problema de la ciutat, segons el baròmetre municipal) i
indica que, del 2014 al 2018, el preu mitjà d’un habitatge de lloguer va passar de 688 euros
a 929, un increment del 35% en només un mandat, un mandat en què el seu grup va ser
molt crític amb l’actitud del Govern municipal a l’hora de donar respostes, perquè de cada
deu  habitatges  promesos  només  se’n  va  fer  un,  pels  APROP,  l’operadora  metropolitana
d’habitatge i el grau d’execució del Pla pel dret a l’habitatge.
Dit això, formula el prec, subratlla que per fer front a aquest importantíssim repte cal la
implicació  de  tots  i  diu  que,  a  parer  del  seu  grup,  l’Ajuntament  ha  de  liderar  la  resposta,
però els agents privats, especialment els que estan compromesos amb la construcció i la
gestió d’habitatge de lloguer accessible, també hi han de tenir un paper.

La  Sra.  MARTÍN  comenta  que  incrementar  el  parc  d’habitatge  principalment  de  lloguer  a
preus assequibles va ser una prioritat del Govern municipal durant el mandat passat i ho
continuarà sent, però, lamentablement, és una política que no dona resultats a curt
termini,  ja  que  la  construcció  d’un  parc  d’habitatge  requereix  temps  i,  en  el  cas  de
Barcelona, ara es paguen les conseqüències de no haver-la impulsat més seriosament en el
passat.
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Afegeix  que,  a  banda  d’impulsar  una  forta  producció  d’habitatge  de  lloguer  per  part  de
l’Ajuntament, la gravetat del problema requereix el màxim d’esforços i és imprescindible el
diàleg i la col·laboració amb el sector privat que es dedica a lloguer assequible, un sector
que sovint es necessita que existeixi d’una manera més important i que fins ara no ha estat
majoritàriament un sector disposat a rendibilitats moderades i segures però a llarg termini,
ja  que  no  és  aquest  el  model  que  s’ha  impulsat  les  últimes  dècades,  però  cal  avançar  en
aquesta direcció.
Exposa  que,  en  aquests  primers  mesos  de  mandat,  s’han  fet  trobades  amb  agents  del
sector  privat  des  del  Col·legi  d’Administradors  de  Finques,  promotors  interessats  en  el
lloguer assequible, com ara Cevasa, Visoren o Sogeviso, i aquesta serà una pràctica
habitual. Observa, però, que per resoldre la problemàtica de l’accés a l’habitatge no n’hi ha
prou amb una única mesura, com pot ser la construcció i adquisició d’habitatges per tenir
un parc públic important, sinó que calen mesures com la regulació dels preus de lloguer.
Per  això,  el  Govern  ha  proposat  una  transacció  al  Grup  de  JxCat  —entén  que  ha  estat
acceptada— per portar l’espai  de diàleg amb el  sector privat  a la  Comissió no permanent
d’estudi  i  regulació  de  lloguers,  que  va  ser  proposada  per  ERC  i  que  espera  que  es
constitueixi properament.

La Sra. MUNTÉ confirma que la transacció ha estat acceptada i assenyala que per al seu
grup és fonamental la suma d’esforços i que ningú amb interès a treballar en col·laboració
a favor del lloguer accessible quedi de banda en allò que correspon a tots.

ACCEPTAT amb el redactat següent:

(M1923/54) Que  el  Govern  Municipal  empri  la  Comissió  no  permanent  d’estudi  de
regulació del lloguer, aprovada al Plenari extraordinari de juliol, per impulsar de manera
urgent un diàleg amb el sector privat compromès amb la construcció i gestió
d’habitatges  de  lloguer  social  i  assequible,  amb  la  finalitat  de  trobar  punts  d’acord  per
poder  assolir  un  major  nombre  d’habitatge  de  lloguer  per  sota  del  preu  de  mercat
destinat a la població de la ciutat que actualment no pot accedir mitjançant el mercat
lliure d’habitatge.

8. – (M1923/55) Que el Govern Municipal, a partir del curs vinent, condicioni que tota
matrícula  d’inscripció  d’un infant  a  una escola  bressol  municipal  vagi  lligada al  seguiment
del calendari de vacunació establert.

La Sra. MUNTÉ assenyala que la qüestió objecte d’aquest prec ja es va debatre el 2017 en
una proposició que va presentar ERC, a la qual el seu grup va donar suport, i el 2018 es va
demanar un informe que recollís el nombre d’infants a la ciutat que estaven al corrent del
calendari de vacunes oficial respecte a la totalitat, específicament en el cas dels que
assisteixen a les escoles bressol  municipals.  Indica que l’informe que es va presentar deia
que  Barcelona  està  dins  dels  estàndards  de  vacunació,  però  recentment  s’han  conegut
dades  preocupants,  com  ara  que  els  casos  de  xarampió  s’han  duplicat.  Afegeix  que  la
mateixa  Organització  Mundial  de  la  Salut  alertava  a  l’agost  del  notable  augment  de
malalties que es donaven per erradicades a Europa, i entre els experts i els professionals
de  l’àmbit  de  la  salut  hi  ha  unanimitat  sobre  la  importància  de  seguir  el  procés  de
vacunació establert per les autoritats sanitàries.

 



CCM 5/19 DSocials 39/46

El  Grup  de  JxCat  entén  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  pot  desenvolupar  un  paper
important pel que fa a la pedagogia necessària i a obrir debats imprescindibles en aquest
sentit, tenint en compte el seu paper en la gestió de les escoles bressol municipals i al
Consorci de Salut. Per això presenta aquest prec, que enuncia.

La Sra. TARAFA comenta que el  calendari  vacunal que segueix l’IMEB és el  que determina
la Generalitat de Catalunya, tant el Departament de Salut com el Departament d’Educació,
i actualment, tant a la matriculació com a la preinscripció en una escola bressol, ja es
demana el carnet de vacunació al dia amb dates i dosis de les vacunes i, en el cas que hi
hagi un infant que no entregui aquest carnet, es demana un certificat mèdic oficial que
especifiqui la causa per la qual aquell nen no ha estat vacunat (hi ha un grup de nens que
no es vacunen per qüestions sanitàries).
Dit  això,  confirma  que  el  Govern  accepta  el  prec  i  que  l’Ajuntament  continuarà  vetllant
perquè les escoles bressol continuïn tirant endavant aquest procediment.

La Sra. MUNTÉ agraeix l’acceptació del prec i comenta que els ajuntaments poden fer més
del que han fet fins ara i han de fer-ho. En aquest sentit, exposa que un ajuntament del
Maresme ha guanyat un procediment judicial contra una família per demanar com a
obligatori el carnet de vacunes.
D’altra banda,  subratlla  que la  vacunació té a veure amb fets  o decisions individuals  però
amb repercussions  col·lectives,  i  l’obligació  de  l’Administració  és,  precisament,  garantir  la
salut col·lectiva dels infants per sobre de la llibertat ideològica.

La Sra.  TARAFA remarca que l’Agència de Salut Pública sempre ha dit  clar  i  ben alt  que la
vacunació no és un dret individual sinó que és un dret per a la protecció col·lectiva dels
infants de la ciutat, i observa que el nombre de nens no vacunats a Barcelona és inferior al
de moltes ciutats europees. No obstant això, es continuarà treballant perquè ho estiguin
tots i totes.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/29) La revisió dels criteris de pagament de les persones usuàries del servei de
teleassistència que el tenen vinculat amb un telèfon mòbil per no disposar de fixe amb la
finalitat de no perjudicar la seva economia quan estan cobrant una pensió mínima.

La Sra. BARCELÓ indica que, si bé el servei de teleassistència és un servei clau que es
presenta com a gratuït, el seu grup ha sabut que als usuaris que no disposen de telèfon fix
se’ls  cobren  4,30  euros  mensuals,  i  els  usuaris  d’aquest  servei  que  cobren  una  pensió
mínima han estat rebent una carta i això apareix en el plec de condicions quan fins al 2016
no es pagava aquest complement.
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.

La Sra. TARAFA diu a la Sra. Barceló que en aquest prec manca una part de la informació i
que la revisió ja es va fer quan corresponia.
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Observa que, si bé la teleassistència és un servei gratuït, la línia telefònica de la persona
que el demana la finança la mateixa persona, i explica que, quan es va començar a oferir el
servei de teleassistència, només es demanava amb un telèfon fix; quan va aparèixer el
telèfon mòbil, molts dels telèfons eren de prepagament i la institució va decidir finançar
aquests telèfons de prepagament, però quan el telèfon de prepagament va passar a ser un
mòbil estàndard, no de prepagament sinó una línia telefònica, es va decidir equiparar les
persones que pagaven les línies de mòbil a les que pagaven el fix, de manera que la
teleassistència continua sent gratuïta, però totes les persones es financen la línia
telefònica, que fan servir per a moltes altres coses a banda de la teleassistència (tant els
mòbils  com  els  fixos).  Informa,  però,  que  l’IMSS  estableix  una  exempció:  les  persones
usuàries  no  paguen  aquesta  línia  telefònica  quan  estan  per  sota  de  l’1,5  IPREM  i  el  seu
responsable social considera que tenen un gran aïllament social (actualment hi ha 694
persones que compleixen aquests criteris i que, per tant, no paguen la línia telefònica).
Dit  això,  indica  que  el  prec  no  s’accepta,  però  insisteix  que  la  revisió  ja  està  feta  i  la
teleassistència continua sent gratuïta, i demana que si hi ha algun cas concret que calgui
revisar, s’exposi.

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Tarafa que al web del servei de teleassistència, un servei que
ha  d’arribar  a  tothom,  especialment  a  les  famílies  en  condicions  vulnerables,  no
s’especifica  enlloc  que  les  persones  que  no  tinguin  unes  condicions  econòmiques
adequades podran tenir accés a aquest servei, fet que pot fer que una família no demani el
servei  tot  i  necessitar-lo,  de manera que el  web hauria d’especificar  en quines condicions
les persones amb un IPREM determinat poden accedir al servei.
D’altra banda, insisteix que hi ha hagut un canvi en el plec de condicions del 2016 i caldria
revisar  els  criteris,  i  demana que s’acceleri  el  procés  de valoració  per  saber  si  una família
ha de pagar o no, ja que hi ha un gran retard en aquests processos i, mentre no es resolen,
les famílies han de pagar.
Manifesta  l’opinió  que la  igualtat  d’oportunitats  ha  d’estar  en  totes  les  etapes  de  la  vida,
especialment a l’última, i posa èmfasi en el fet que hi ha persones que cobren una pensió
molt  mínima  i  sovint  han  de  fer-se  càrrec  d’altres  problemes  familiars,  de  manera  que
potser caldria mantenir el llindar de les condicions econòmiques per accedir a aquest
servei de manera gratuïta. Explicita que, com ha dit, per a nous plecs o noves clàusules
caldria tornar a parlar d’aquest tema.
Per acabar, repeteix que el servei de teleassistència és un servei molt útil i hauria d’arribar
a tothom.

La Sra. TARAFA assegura que el servei, que entén que tothom està d’acord que és molt útil,
arriba  a  tothom  i  que  els  usuaris  que  hi  accedeixen  per  l’Institut  Municipal  de  Serveis
Socials disposen de tota la informació. Repeteix, però, que si hi ha algun cas en què no
arribi la informació, es revisarà, i exposa que de les 75.396 persones que reben
teleassistència, 6.200 tenen mòbil i 694 han rebut el finançament en casos que no ho
podien finançar a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Conclou que els criteris no es revisaran, però sí que es pot revisar si els circuits
d’informació no arriben prou bé i si hi ha casos puntuals en què alguna cosa falli, i demana
que no es faci una regla de casos puntuals.

NO ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/52) Que el govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, un pla
d’inversions de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals.

El Sr. RAMÍREZ formula el prec, relacionat amb el suport a l’esport a la ciutat i motivat per
l’opinió  del  Grup  del  PP  que  la  manca  d’inversions  en  millora  i  manteniment  dels
equipaments esportius, especialment els darrers anys, ha donat lloc a una degradació del
seu estat i  en dificulta i  empitjora l’ús per part  dels  usuaris.  D’altra banda,  afirma que les
obres són més costoses quan no s’ha fet el manteniment adient i demana que, si s’accepta
el prec, s’aprofiti perquè totes les instal·lacions siguin accessibles per als usuaris.
A continuació, esmenta algunes de les instal·lacions que necessiten actuacions urgents: a
Gràcia,  el  camp  municipal  de  futbol  de  Nou  Sardenya,  de  l’Europa,  on  calen  reparacions
estructurals  d’esquerdes  i  estructura  de  la  graderia  per  valor  de  95.000  euros,  però  que
són insuficients; problemes greus d’enllumenat, que poden donar lloc fins i  tot a sancions
al club, i l’estat dels vestidors. També a Gràcia, la piscina municipal del Parc de la Creueta
del Coll, actualment en rehabilitació fins al novembre, ha estat dos estius sense poder ser
utilitzada per  problemes de filtracions d’aigua.  I  a  Nou Barris,  el  camp municipal  del  Turó
de la Peira necessita una inversió urgent i una intervenció per millorar els vestidors i les
dutxes,  i  al  poliesportiu  de  Can  Dragó  hi  ha  filtracions  d’aigua  als  vestidors  de  la  pista
d’atletisme.

El  Sr.  ESCUDÉ subratlla  que el  Govern —i entén que tothom— comparteix  la  preocupació
recollida en el prec, però no l’accepta perquè, tot i estar d’acord que cal un manteniment
constant  dels  equipaments,  considera  que  la  diversitat  en  la  tipologia  d’instal·lacions
esportives  fa  que  un  pla  tancat  no  sigui  l’eina  més  útil  per  abordar  les  reparacions
necessàries, ja que, per exemple, es parla tant de gran manteniment com de manteniment
ordinari, i una eina estàtica com un pla tancat no donaria cabuda a aquestes realitats
diferents.
A continuació, diu al Sr. Ramírez que no ha esmentat les instal·lacions que no són de
titularitat pública però de les quals també fa ús la ciutadania i en les quals hi ha línies de
subvenció ordinària perquè s’hi pugui accedir. Afegeix que també hi ha instal·lacions que sí
que són titularitat de l’Institut Barcelona Esports, amb concessió o sense, i molts dels plecs
de  la  concessió  ja  fan  d’obligat  compliment  la  inversió  pel  mateix  concessionari;  així  com
d’altres que no són de titularitat de l’Institut Barcelona Esports, sinó del districte (camps de
futbol, piscines i pistes poliesportives), i és el mateix districte qui ha de dur a terme la
reparació de moment.
Conclou que, per la tipologia de les obres, de les instal·lacions i de la gestió, el que
convindria fer és una llista de les necessitats que hi ha a cada zona, i conèixer aquesta llista
de necessitats de les instal·lacions pels mateixos clubs, entitats, concessionaris o, fins i tot,
el gestor o el districte.

El  Sr.  RAMÍREZ  lamenta  que  el  prec  no  s’accepti,  però  entén  que  hi  ha  intervencions
totalment diferents i que, per tant, és més adient fer la llista que ha comentat el Sr. Escudé.
A continuació, aclareix que les intervencions que ha esmentat eren només un exemple, no
pas una llista exhaustiva, i subratlla que, tot i entendre les dificultats, hi ha una
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preocupació per part de qui gestiona els equipaments municipals i qui en gaudeix. Per
exemple, al camp de l’Europa, el Sardenya, comentaven l’altre dia que de 30 i escaig focus
que  tenen  de  llum,  només  els  funcionen  12,  cosa  que  donarà  lloc  a  sancions  a  l’hora  de
competir i no podran participar en algunes competicions.
Per acabar, diu que està d’acord que s’elabori la llista d’actuacions i, més endavant, es miri
de trobar una solució per als equipaments que necessiten aquestes intervencions.

NO ACCEPTAT.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/45)  ¿Quines  són  les  decisions  i  accions  que  l’Ajuntament  ha  dut  a  terme  i  ha  de
prendre, i quin és el calendari previst per a resoldre la ubicació definitiva del CAP Raval
Nord?

La Sra. SENDRA formula la pregunta, que fa referència a una qüestió que a finals del
mandat anterior va generar conflicte: la ubicació que s’havia proposat per al  CAP, un CAP
necessari per al Raval Nord, després de desestimar-ne l’ampliació al lloc original i on és ara,
era una capella amb la qual el MACBA tenia un contracte en vigor i unes subvencions per a
la seva ampliació. Aquesta opció, per tant, creava inseguretat jurídica i alhora retallava
expectatives  de creixement d’un museu en un moment en què ja  tenia  unes subvencions
pactades (l’aportació dels FEDER hi és i el Ministeri també hi entra amb una part, amb l’1%
cultural). Consegüentment, es van buscar alternatives i es va proposar al Govern que tot
plegat  s’estudiés  amb profunditat,  que  la  Generalitat  de  Catalunya  digués  si  aquest  espai
era viable o no i si permetia tenir les necessitats que requereix un CAP, i que l’Ajuntament
també fes els seus estudis.
Comenta que si aquests estudis s’han fet, s’haurien d’explicitar, i caldria arribar a un acord
al més aviat possible, ja que si el MACBA té finançament per tirar endavant, també el té
Salut per fer el CAP, i convindria no perdre cap dels dos finançaments.
Per acabar,  subratlla  que el  CAP s’ha de poder tirar  endavant abans del  desembre,  per  la
qual cosa és urgent que tot el que s’hagi fet (estudis, presa de decisions) s’exposi per veure
què cal fer perquè el districte tingui un CAP nou al més aviat possible i el MACBA es pugui
ampliar.

El Sr. SUBIRATS confirma que aquest tema va generar molta polèmica al final del mandat
passat i subratlla que per al Govern també és una prioritat.
Dit això, indica que el Sr. Rabassa, regidor del Districte de Ciutat Vella, no ha pogut assistir
a la sessió, però la preocupació essencial és la salut dels veïns, amb un CAP que està
pendent  des  del  2006  (fa  més  d’una  dècada  que  les  instal·lacions  són  obsoletes  i  cal
resoldre-ho). Amb aquest objectiu, per complir el requisit de disposar dels informes
corresponents abans de final d’any, s’està avançant per veure fins a quin punt és factible la
decisió presa en la sessió del Plenari del 29 de març.

La Sra. SENDRA demana que es vagi informant de l’evolució d’aquest tema i comenta que
per a Salut la nova ubicació és adient, ja que permet més consultes i construir en un espai
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nou que per a ells és molt àgil i molt més fàcil que no fer-ho en una capella que té rèmores
de patrimoni.

El Sr. SUBIRATS assenyala que s’està treballant sobre dos informes, un sobre mobilitat, per
evitar fer un CAP en un lloc on la mobilitat no ho permeti, atès que hi haurà 700 persones,
ambulàncies i vehicles privats en una zona especialment congestionada, amb radis de gir
de camions que han de descarregar i carregar al MACBA i requisits de bombers que fan
que la qüestió de la mobilitat no sigui senzilla, i un altre informe sobre urbanisme. En
aquest sentit, explica que, atès que els terrenys no són municipals sinó del CCCB, abans
que  el  CCCB  prengui  les  decisions  que  hagi  de  prendre  s’ha  de  veure  si,  des  del  punt  de
vista urbanístic, el fet d’instal·lar el CUB en aquell lloc, amb la mobilitat que significa nord-
sud al Raval, accés a la plaça de Joan Coromines, etc., això es compleix o no es compleix.
Clou la intervenció indicant que abans del desembre s’intentarà que aquests dos informes
estiguin complets.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/30)  Quina  és  la  llista  d’espera  de  la  taula  d’emergència  social  per  pèrdua
d’habitatge a la ciutat de Barcelona i en especial d’aquelles famílies que tenen adjudicat un
habitatge i no el reben?

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta i observa que al llarg de la sessió s’ha  posat  de
manifest la necessitat de tenir habitatge social a la ciutat, especialment per donar resposta
a les persones que estan en risc d’exclusió social.

La Sra.  PÉREZ respon que,  tot  i  l’esforç municipal,  actualment hi  ha 549 famílies amb una
valoració  positiva  en  espera  que  se’ls  adjudiqui  un  habitatge,  una  dada  que  es  va  decidir
que fos transparent, per la qual cosa està penjada i es pot consultar al web del Consorci
d’Habitatge.

La Sra. BARCELÓ explica que el seu grup en la legislatura anterior va donar suport a un pla
d’habitatge perquè entenia que era clau disposar d’un pla d’habitatge que donés resposta
a  l’habitatge  públic  que  té  la  ciutat,  però  ara  veu  amb  preocupació  els  resultats  d’un
govern de continuïtat al qual demana que canviï el rumb de les decisions que va prendre
en  la  legislatura  anterior,  ja  que  el  desembre  del  2015,  quan  s’havia  constituït  el  govern
anterior,  hi  havia  88  famílies   que  estaven  esperant  l’habitatge  que  tenien  adjudicat,
mentre que el desembre del 2018, al final de la legislatura, n’hi havia 512, i actualment n’hi
ha més de 600.
Subratlla  que  el  problema  es  troba  en  l’adjudicació  d’habitatge  que  es  fa,  ja  que  al
desembre del 2015 es feia una adjudicació de 22 habitatges (un 25%), mentre que el juny
del  2019,  a  l’inici  d’aquest  mandat,  únicament  s’han  adjudicat  13  habitatges,  i  remarca
que,  davant d’aquests  números,  cal  dialogar amb tots  els  grups municipals,  amb totes les
administracions  i  amb  el  sector  privat,  perquè  la  Mesa  d’Emergència  Habitacional  ha  de
tenir una resposta immediata. Subratlla que no es pot permetre que hi hagi més de 549
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famílies  esperant  que  s’adjudiqui  un  habitatge  quan  el  ritme  d’adjudicació  d’habitatge  al
juny era només de 13.
D’altra  banda,  entén  que  la  responsabilitat  no  és  només  del  Govern  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, sinó que també hi ha la Generalitat, però vol saber de què parla la Sra. Colau
quan va a parlar amb el Sr. Torra, ja que té la sensació que en aquestes reunions no
s’avança gens en matèria d’habitatge.
Conclou que cal rectificar en les mesures que es van prendre en la legislatura anterior i
donar resposta al problema de l’habitatge, especialment a les persones que necessiten de
manera immediata i urgent un habitatge social.

La  Sra.  PÉREZ  assegura  que  quan  l’Ajuntament  es  reuneix  amb la  Generalitat,  el  tema de
l’habitatge i l’emergència habitacional, que no es redueix tot i l’esforç municipal, és un dels
que més es tracten i, de fet, es va aconseguir el compromís de la Generalitat d’aportar 20
milions per destinar-los a habitatge social i protegit.
D’altra banda, subratlla que en el mandat anterior l’Ajuntament va posar a disposició de la
Mesa d’Emergència 842 pisos, xifra que representa el 80% del total, quan l’Ajuntament en
té el 40% de la competència i la Generalitat el 60%, però només hi ha aportat 242 pisos.
Observa que si els 842 pisos que hi va aportar l’Ajuntament representessin el 40% del total
i la Generalitat hi hagués aportat el 60% del total, hi hauria aportat 1.272 pisos i no hi
hauria cap família esperant, de manera que cal intentar que la Generalitat hi aporti el que
li  correspon,  equilibrar  la  balança  de  la  inversió  i  esperar  que  el  grup  de  treball  que  s’ha
creat  recentment,  on  hi  haurà  la  PAH  com  a  entitat  que  lluita  pel  dret  a  l’habitatge,
l’Ajuntament,  la  Generalitat  i  la  delegació  del  Govern  estatal,  comenci  a  donar  fruits  de
mesures estructurals que no té l’Ajuntament de Barcelona i de canvis legislatius que no pot
impulsar l’Ajuntament de Barcelona, però amb la disposició d’un ajuntament que continua
preocupat per aquestes xifres que indiquen que cal seguir pressionant en la línia del Pla pel
dret a l’habitatge, l’eina de la qual es va dotar l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de
molts dels grups presents.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/53) En quins col·legis de la ciutat de Barcelona, la Plataforma per la llengua ha
enviat  voluntaris  per  tal  d’espiar  la  llengua  en  la  que  es  relacionen  professors  i  alumnes
amb  la  resta  de  docents  i  companys  en  el  temps  d’esbarjo?  2.-  Quins  contractes,
subvencions  i/o  ajuts  ha  atorgat  l’Ajuntament  de  Barcelona,  i/o  els  seus  organismes
autònoms i instituts municipals a la Plataforma per la Llengua detallat per nombre de
contracte/subvenció,  import,  concepte  i  organisme  municipal,  des  de  l’any  2012  fins  al
2018?

El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que el seu grup els darrers dies ha tingut coneixement
que la Plataforma per la Llengua ha estat observant d’incògnit alumnes (alguns consideren
que el que ha fet és espiar-los) en 25 centres de primària i 25 de secundària, als patis
escolars de les zones urbanes de Catalunya. Segons la mateixa Plataforma, per promoure
l’ús social del català als centres educatius, no només dintre de les classes, sinó també a les
hores d’esbarjo.
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Atès  que  a  l’estudi  que  presenta  la  Plataforma  es  fa  constar  (pàgina  24)  que  els  centres
educatius  no  han  estat  informats  de  tota  la  realitat  de  l’activitat  que  s’ha  desenvolupat  i
que  l’informe  tampoc  no  revelarà  ni  el  contingut  de  l’activitat  ni  els  centres,  el  Grup
Municipal  del  PP vol  saber el  nombre de centres de la  ciutat  on s’ha fet  aquest  estudi,  la
durada  de  l’estudi  en  els  centres  i  quina  ha  estat  la  finalitat,  motiu  pel  qual  presenta
aquesta pregunta, que formula.

La Sra. TRUÑÓ respon que, tal com explica la Plataforma per la Llengua a la part
metodològica  de  l’estudi,  aquesta  va  fer  treball  de  camp  en  tres  centres  educatius  de  la
ciutat de Barcelona (dos equipaments públics i un de titularitat privada).
Assenyala  que  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  no  tenia  cap  autorització  sol·licitada
per fer aquests estudis perquè no és obligatori sol·licitar-la i no se sol fer així: els centres
educatius tenen autonomia de centre i, per tant, capacitat per decidir i col·laborar en
estudis que es donin a l’escola o a l’institut.
D’altra banda, exposa que la metodologia emprada és l’observació d’incògnit,  una tècnica
d’investigació,  però  l’Ajuntament  no en té  més  detall  perquè és  una relació  d’una entitat
social amb els tres centres.
Pel  que fa a la  segona part  de la  pregunta,  informa que s’han fet  les  consultes al  sistema
SAP i s’ha fet el sumatori de les diferents subvencions atorgades tant per part de districtes
com de l’ICUB i  de Drets Socials  (una trentena d’expedients)  de cada any (el  detall  es pot
facilitar per escrit): el 2012 l’Ajuntament va transferir a Plataforma per la Llengua a través
d’alguna  de  les  seves  unitats  12.000  euros;  el  2013,  20.288;  el  2014,  39.363;  el  2015,
39.000; el 2016, 27.000; el 2017, 30.000, i el 2018, 19.855.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la resposta i demana que, si és possible, es faciliti per escrit el detall
dels tres centres per conèixer l’abast de les actuacions.
Tot seguit, comenta que, si bé l’autorització no és preceptiva, el Consorci d’Educació hauria
de tenir un control de les activitats i els estudis que es fan als col·legis. En aquest cas, al
Grup del PP el preocupa que s’estigui espiant els alumnes per saber en quin idioma parlen,
i  demana  al  Govern  municipal  que  garanteixi  l’ús  tant  del  català  com  del  castellà  als
centres escolars de la ciutat, i que ambdues llengües s’utilitzin en condicions d’igualtat, de
llibertat i de respecte al pluralisme de Barcelona.
El seu grup considera que aquest tipus d’estudis no són els més adients, sobretot si es fan
de manera poc transparent, sense explicar quin és el contingut de l’activitat, ni tan sols al
professorat  ni  als  centres  educatius.  Insisteix  que  el  Consorci  d’Educació  hauria  de
preocupar-se del que passa als col·legis de Barcelona i del que els passa als nens quan van
als centres educatius.
Conclou que cal un control de les activitats que es fan als centres i garantir l’ús d’ambdues
llengües (català i castellà), i indica que el seu grup queda en espera de rebre per escrit la
informació esmentada.

ES DONA PER TRACTADA.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals

1. -  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Instar el Govern de la
Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment
dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la
llei.  Segon.-  Defensar  fermament  la  Llei  24/2015,  una  Llei  fruit  d’una  Iniciativa  Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les
més avançades del món. Tercer.- Exigir la condonació del deute acumulat per les persones
protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015. Quart.- Instar a totes les administracions
competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les
subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la Llei 24/2015.

La  Sra.  PÉREZ  recorda  que,  tal  com  ha  acordat  la  Junta  de  Portaveus,  a  partit  d’ara,  i  tal
com  ja  s’ha  fet  en  aquest  cas,  es  poden  recollir  les  signatures  necessàries  per  tenir  el
quòrum legalment establert per a les declaracions institucionals fins abans que comenci la
sessió, de manera que quan comenci ja se sàpiga si s’hi donarà lectura o no i ja se’n tinguin
les signatures.

La Sra. BENEDÍ llegeix els acords de la declaració, en suport de la Llei 24/2015 i contra els
talls de subministraments a les famílies amb deute.

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

La Sra. PÉREZ dona les gràcies a tothom per l’assistència i pel compliment dels temps, i  fa
extensiu l’agraïment a la secretària,  Sra.  Teresa Ordóñez,  per l’acompanyament en el  bon
funcionament de la sessió.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12,15h.
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