COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 19 de maig de 2020
ACTA
A la Sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 19 de maig de 2020, s’hi reuneix la
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota la
presidència de l’Im. Sr. Regidor Joan Subirats Humet. Hi concorren les Imes. Sres. i els
Ims. Srs.: David Escudé Rodríguez, Lucia Martín González, Gemma Tarafa Orpinell,
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, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per
delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents: la Ilma. Sra. Francina Vila Valls, l'il·lm. Sr. Max Zañartu Plaza, la
Sra. Maria Truñó i Salvadó, comissionada d'Educació, i la Sra. Sonia Fuertes Ledesma,
comissionada d'Acció Social.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S’obre la sessió a les 09.35 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de
febrer de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió, i S’APROVA.
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II) Part Informativa

a) Despatx d’ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(200113) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
d’11 de febrer de 2020, que prorroga el contracte relatiu al servei d’assessorament i
representació jurídics especialitzats de la Unitat Municipal contra el Tràfic d`Éssers
Humans adjudicat a la Fundació Surt, Fundació de Dones, per a l’exercici 2020 i per un
import de 49.675,86 euros (IVA exempt).

2. –

(1087/18) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que prorroga el contracte
relatiu a l’acompanyament i tutorització per a facilitar l’accés a la Universitat i/o Cicles
Formatius de Graup Mitjà o Superior d’adolescents i joves que acaben d’arribar a la
ciutat provinents de famílies reagrupades adjudicat a la Fundació Presme, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 45.935,00 euros (IVA exempt).

3. –

(1201/18) De gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
12 de febrer de 2020, que prorroga el contracte relatiu a la gestió de tres places
d’acolliment residencial temporal d’emergència i tractament social per a víctimes del
tràfic d’èssers humans adjudicat a Adoratrices Esclavas Santisimo Sacrament., per a
l’exercici 2020-2021, i per un import de 131.057,00 euros (IVA exempt).

4. –

(0104/18) De la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 19 de
febrer de 2020, que cancel·la i/o retorna a Quepo SCCL la garantia definitiva de
10.639,80 euros per respondre del compliment de la gestió, dinamització i
organització comunitària del projecte "Associem-nos a la comunicació, enfortim l’acció
comunitària", per a l’exercici 2020.

5. –

(19010021) Del gerent del districte de Nou Barris, de 21 de febrer de 2020, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de foment de la participació comunitària i intervenció a l’espai públic del Turó
de la Peira, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 79.500,00 euros (IVA
inclòs).

6. –

(9/17) Del gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 26 de
febrer de 2020, que prorroga de l’1 de juliol de 2020 fins al 31 d’agost de 2020, el
contracte relatiu al servei per a l’elaboració dels informes d’habitatge amb la finalitat
de fomentar la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió adjudicat a Airun
Serveis Culturals, SL., per a l’exercici 2020, i per un import de 36.398,45 euros (IVA
inclòs).

7. –

(200400009) De la gerent del districte de Les Corts, de 27 de febrer de 2020, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats de la seu del districte de Les
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Corts, de Cristalleries Planell i altres equipaments municipals, participació reservada a
Centres Especials de Treball, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 88.217,71
euros (IVA inclòs).
8. –

(20202001) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 27 de febrer de 2020, que
amplia l’autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a la gestió i
dinamització d’espais esportius (pistes de centres escolars i pistes esportives) del
districte de Ciutat Vella adjudicat a l’Associació Esportiva Ciutat Vella de Barcelona,
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 14.711,20 euros (IVA inclòs).

9. –

(0794/18) De la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 de
febrer de 2020, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Surt, Fundació de Dones la
garantia definitiva de 4.967,59 euros per respondre del compliment del servei
d’assessorament i representació jurídica de la Unitat Municipal contra el Tràfic
d’Éssers Humans, per a l’exercici 2020.

10. –

(20149205) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 27 de febrer de 2020, que
cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL. la garantia definitiva de 14.769,88 euros
per respondre del compliment de la "Dinamització i prestació de serveis socioculturals
Sortidor", per a l’exercici 2020.

11. –

(20200043) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis
d’organització i implementació del programa educatiu Cicle de Cinema dels Drets dels
Infants, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 126.357,84 euros (IVA inclòs).

12. –

(20200044) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a l’organització i
implementació del programa educatiu El Pregó dels Intants a les festes de Santa
Eulàlia, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 120.155,57 euros (IVA inclòs).

13. –

(20181004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 2 de març de 2020, que cancel·la
i/o retorna a Transit Projectes, SL. la garantia definitiva d’import 7.957,86 euros
constituïda per respondre del compliment de l’organització, programació i
dinamització dels serveis culturals i comunitaris de l’Auditori Sant Martí, per a
l’exercici 2020.

14. –

(20181005) Del gerent del districte de Sant Martí, de 2 de març de 2020, que cancel·la
i/o retorna a Incoop SCCL, la garantia definitiva d’import 5.069,40 euros constituïda
per respondre del compliment de servei d’educadors/es cívics/ques a l’espai públic del
districte de Sant Martí, per a l’exercici 2020.

15. –

(20199204) De la gerent municipal, de 5 de març de 2020, que allibera la quantitat de
2.472,57 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a
la gestió del servei "Guingueta de Jocs" a l’espai de magatzem del quiosc dels jardins
de la Rambla de Sants adjudicat a Tata Insti SCCL, per als exercicis 2020-2021.
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16. –

(20182001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 2 de març de 2020, que cancel·la
i/o retorna a Interface Safeaccess, SL. la garantia definitiva d’import 967,26 euros
constituïda per respondre del compliment de manteniment i suport d’equipaments
d’aules d’informàtica als equipaments del districte de Sant Martí, per a l’exercici 2020.

17. –

(20199204) De la gerent municipal, de 5 de març de 2020, que adjudica a Tata Insti
SCCL el contracte relatiu a la gestió del servei "Guingueta de Jocs" a l’espai de
magatzem del quiosc dels jardins de la Rambla de Sants, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 77.000,00 euros (IVA inclòs).

18. –

(20199204) De la gerent municipal, de 14 de febrer de 2020, que reajusta les
anualitats del contracte relatiu a la Gestió del servei "Guingueta de Jocs" a l’espia de
magatzem del quiosc dels jardins de la Rambla de Sants, per a l’exercici 2021, i per un
import de 8.277,57 euros (IVA inclòs)

19. –

(2020-0013) De la gerent municipal, de 10 de març de 2020, que adjudica a Quepo,
SCCL el contracte relatiu a la gestió del Projecte Associa’t per a l’enfortiment de l’acció
comunitària des de l’associacionisme, per als exercicis 2020-2022, i per un import de
215.360,53 euros (IVA inclòs).

20. –

(2020-0013) De la gerent municipal, de 10 de març de 2020, que allibera la quantitat
de 23.928,95 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte
relatiu a la gestió del Projecte Associa’t per a l’enfortiment de l’acció comunitària des
de l’associacionisme adjudicat a Quepo, SCCL, per als exercicis 2020-2022.

21. –

(2020-0014) De la gerent municipal, de 10 de març de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de la
secretaria tècnica, coordinació i producció d’activitats de la Festa de l’Associa’t dins el
marc de les Festes de la Mercè de l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat, per als exercicis 2020-2021, i per un import de
247.977,86 euros (IVA inclòs).

22. –

(2149/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 17 de febrer de 2020, que
reajusta l’anualitat del contracte relatiu al servei de producció, coordinació i redacció
de continguts de difusió del programa d’activitats Calidoscopi Cultural, per a l’exercici
2020, i per un import de 4.094,24 euros (IVA inclòs).

23. –

(545/18) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 26 d’abril
de 2020, que cancel·la i/o retorna a Fundació Francesc Ferrer i Gua, la garantia
definitiva d’import 13.00,00 euros constituïda per respondre del compliment de
Coordinació i acompanyament en el disseny del procés participatiu del Pla d’actuació i
d’inversió municipals, per a l’exercici 2020.

24. –

(s/n) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de maig de
2020, que modifica el termini d’execució del contracte relatiu a dissenyar i
desenvolupar un pla de foment de la paritat en el disseny de codi de la plataforma a
través d’una formació específica en el codi de Decidim per dones desenvolupadores,
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adjudicat a Associació Digitalferms, i per un import de 17.242,50 euros (IVA inclòs)
25. –

(20190393) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feministmes i LGTBI,
de 17 d’abril de 2020, que anul·la l’autorització de despesa relatiu al contrcte a la
contractació dels Serveis de la gestió, el manteniment i la millora dels avantatges de la
Targeta Rosa i de la Targeta Barcelona Solidària, per als exercicis 2020-2021 i per un
import de 115.865,63 (IVA inclòs)
Acords de la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2020

26. –

(20C00001) EXCLOURE de la licitació del lot a del contracte 19C00010 a la FPCE
JÚPITER amb núm de NIF G62719935 per considerar que l’oferta presentada no és
viable econòmicament, i per tant és considerada amb valors desproporcionats,
d’acord amb l’informe tècnic de 15 de gener de 2020; ADJUDICAR el contracte
20C00001, corresponent al lot a: camp de futbol municipal Maresme, 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
Fernàndez amb mesures de contractació pública sostenible del districte de Sant Martí,
tramitat per lots i per procediment restringit, a la PENYA BARCELONISTA BARCINO
amb núm. de CIF núm. G59411066, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de
2.000,00 euros anuals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en
haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu;
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant;
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; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

27. –

(20C00005) ADJUDICAR el contracte 20C00005, corresponent al lot e: camp de futbol
municipal Poblenou-Agapito Fernández ,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 Fernàndez amb mesures de
contractació pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per
procediment restringit, al CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF
núm.G63607022, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 2.000,00 euros
anuals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el
licitador que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present
resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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; DONARNE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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28. –

(20C00002) ADJUDICAR el contracte 20C00002, corresponent al lot b: camp de futbol
municipal Clot de la Mel, 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 Fernàndez amb mesures de contractació
pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per procediment
restringit a CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF núm.G63607022, per un
termini de 4 anys, amb un cànon anual de 6.000,00 euros anuals, de conformitat amb
la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la
millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució als licitadors i
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

29. –

(20C00004) ADJUDICAR el contracte 20C00004, corresponent al lot d: camp de futbol
municipal Júpiter, 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 Fernàndez amb mesures de contractació pública sostenible del
districte de Sant Martí, tramitat per lots i per procediment restringit, a la FUNDACIÓ
PRIVADA CLUB ESPORTIU JÚPITER amb núm. de CIF núm. G62719935, per un termini
de 4 anys, amb un cànon anual de 1.570,00 euros anuals, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la
millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució als licitadors i
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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 que hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

30. –

(20C00003) ADJUDICAR el contracte 20C00003, corresponent al lot c: camp de futbol
municipal Sant Martí de Provençals, 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 Fernàndez amb mesures de
contractació pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per
procediment restringit, a la PENYA BARCELONISTA BARCINO amb núm. de CIF núm.
G59411066, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 3.500,00 euros anuals,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador
que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució
als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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
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s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
31. –

(17003761-002) PRORROGAR per un període comprès des del dia 1 de març de 2020
fins al 28 de febrer de 2021, el contracte número 17003761 que té per objecte la
gestió i dinamització del Casal d’entitats Mas Guinardó, adjudicat a l’empresa QSL
SERVEIS CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, per un import total de 218.904,22
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 36.484,04 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 30.152,10 euros i import
IVA de 6.331,94 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària D/22719/92416
0607, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de
182.420,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 150.760,48 euros i
import IVA de 31.659,70 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607. REQUERIR l’adjudicatari 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.

32. –

(19003191L02) ALLIBERAR la quantitat de 24.562,66 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19003191L02 que té per objecte la gestió del Casal
de Gent Gran de Vall d’Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís, el qual ha estat
adjudicat a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, i RETORNARLO a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 2.046,88 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23232 0607; un import (IVA inclòs) de 12.281,34 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232
0607; un import (IVA inclòs) de 10.234,44 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020
i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE d’aquest acord a
la Comissió de Drets Social, Cultura i Esports.

33. –

(19003191L01) ADJUDICAR el contracte núm. 19003191L01, que té per objecte la
Gestió del Casal de Gent Gran Baix Guinardó, Casal de Gent Gran d’Horta i Espai de
Gent Gran Canigó a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l’oferta més avantatjosa, pel preu de
421.609,35 euros (exempt d’IVA). DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària
l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de 35.134,11 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232
0607; un import de 210.804,68 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un import de 175.670,56 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232
0607. 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
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21.080,47 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la
Sra. Pilar Causapie Lopesino. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
34. –

(19003191L01) ALLIBERAR la quantitat de 112.576,32 euros, en concepte de baixa en
la licitació, del contracte 19003191L01 que té per objecte la Gestió del Casal de Gent
Gran Baix Guinardó, Casal de Gent Gran d’Horta i Espai de Gent Gran Canigó, el qual
ha estat adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, i
RETORNAR-LO a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import de 9.381,37 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23232 0607; un import de 56.288,15 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un
import de 46.906,80 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de
Drets Social, Cultura i Esports.

35. –

(19003191L02) ADJUDICAR el contracte núm. 19003191L02, que té per objecte la
gestió del Casal de gent gran de Vall d’Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís a
INICIATIVES I PROGRAMES,SL amb NIF B59545913 de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l’oferta més avantatjosa, pel preu de 466.503,45 euros
IVA inclòs, dels quals 385.540,04 euros corresponen al preu net i 80.963,41 euros a
l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.875,29 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un
import (IVA inclòs) de 233.251,72 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un import (IVA inclòs) de 194.376,44
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23232 0607. 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 19.277,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del
contracte. 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 a la
Sra. Pilar Causapie Lopesino. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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Acords de la Comissió de Govern de 27 de febrer de 2020
36. –

(0009/18) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per
objecte el servei de traducció i mediació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes
que es puguin donar en les relacions entre persones i col·lectius amb diferents
cultures d’origen, durant el termini comprès entre el 30 de maig de 2020 i el 29 de
maig de 2022, adjudicat el 3 de maig de 2018 a A.B.D. Asociación Bienestar y
Desarrollo, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules
administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que
estableixen els articles 23.2 i 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un import
d’1.060.387,10 euros, IVA exempt. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de A.B.D.
Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF núm. G-59435180, la despesa del contracte
núm. 17004756 per un import d’1.060.387,10 euros, IVA exempt, que anirà a càrrec
de la partida 0200.22703.23161 dels pressupostos dels exercicis del 2020, 2021 i 2022,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici posterior a
l’actual. REQUERIR la contractista per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga
del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de
Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75 9è). DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 5 de març de 2020

37. –

(20200009) DECLARAR desert el procediment restringit per a l’adjudicació de la
concessió de serveis, núm. 19C00027, que té per objecte la Gestió i explotació del
servei de bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, per un
termini d’1 any i 9 mesos, des de l’1 d’abril de 2020 fins al 31 de desembre de 2021,
amb un cànon mínim de 21.000,00 euros, per no haver presentat cap oferta.

38. –

(19003196) ADJUDICAR el contracte núm. 19003196, que té per objecte la gestió i
dinamització del centre cívic Can Felipa a PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS
SOCIALS SL. amb NIF B59960526 de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d’acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l’oferta
més avantatjosa, pel preu de 753.316,42 euros IVA inclòs, dels quals 622.575,55 euros
corresponen al preu net 130.740,87 euros a l’IVA; DISPOSAR a favor de l’empresa
adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 282.493,65 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 376.658,20 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711
0610, i un import (IVA inclòs) de 94.164,55 euros a l’exercici pressupostari de l’any
2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; 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 31.128,78 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
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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 el Sr. Carles Pinar Nicolás, tècnic de la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí; i DONAR
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
39. –

(20C00010) INICIAR l’expedient per a la Concessió de serveis per a la gestió i
explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, La Satàlia, Ibèria, La Bàscula i la
pista poliesportiva La Bàscula i dels espais destinats a servei de bar-cafeteria de La
Satàlia i La Bàscula del Districte Sants-Montjuïc, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 20C00010, APROVAR els estudis de viabilitat
econòmic-financers de la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels camps
de futbol Julià de Capmany, La Satàlia, Ibèria, La Bàscula i la pista poliesportiva La
Bàscula i dels espais destinats a servei de bar-cafeteria de La Satàlia i La Bàscula;
APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i annexes, el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte i annexes, que han de regir el
contracte; CONVOCAR licitació mitjançant tramitació ordinària i per procediment
restringit, d’acord amb allò que disposen els articles 116, 117 i 131.2 de la Llei de
Contractes del Sector Públic; PUBLICAR la convocatòria de licitació corresponent;
AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 220.812,89 euros, en concepte
d’aportació màxima de la subvenció i amb càrrec a les partides i als pressupostos 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; DELEGAR en la Mesa de
Contractació l’encàrrec d’examinar la documentació administrativa presentada amb
les sol·licituds de participació i de determinar quines sol·licituds donen compliment als
requisits de capacitat i solvència exigits; i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 12 de març de 2020

40. –

(0697/17) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara de l’article 219 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la modificació del contracte número
17002612 que té per objecte la prestació del Servei de primera acollida, de serveis
especialitzats transversals i suport al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i
Refugiats (SAIER), amb mesures de contractació pública sostenible, de conformitat
amb les motivacions de l’informe emès per la Direcció de Serveis d’Immigració i
Refugi, de 4 de febrer de 2020, adjudicat a l’empresa ABD Asociación Bienestar y
Desarrollo, amb NIF núm. G-59435180, per acord de la Comissió de Govern, de 28 de
setembre de 2017, consistent en la modificació del contracte, prevista a la clàusula 20
del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, pel que fa al
pressupost de l’any 2020, per import de 54.160,06 euros, IVA exempt. AUTORITZAR i
DISPOSAR a favor de ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G-59435180 la
despesa de 54.160,06 euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida 0200 23161 22731
del pressupost de l’exercici 2020, atès que s’ha produït un increment d’usuaris atesos
superior al 10%, durant quatre mesos consecutius. NOTIFICAR la present resolució a
l’empresa adjudicatària. REQUERIR l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15
dies hàbils, a partir de la data de recepció de la notificació d’aquesta resolució, reajusti
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la garantia definitiva per un import de 2.708 euros, i FORMALITZAR la modificació del
contracte el dia i hora que se li indiqui des del Departament de Serveis Jurídics.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
41. –

(20200042) INICIAR l’expedient per a la contractació dels serveis d’execució de
diversos projectes en matèria de salut a la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte
20000251, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 292.760,64 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
de 967.803,76 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Salut sexual i
reproductiva, per un import de 33.668,49 euros IVA inclòs.- LOT núm. 02, Salut
mental: dinamització de la taula BCN, per un import de 33.285,67 euros IVA inclòs.LOT núm. 03, Salut mental: dinamització de les taules DTES, per un import de
89.808,79 euros IVA inclòs.- LOT núm. 04, Suport a les persones cuidadores, per un
import de 34.029,48 euros IVA inclòs.- LOT núm. 05, Estratègia de salut laboral, per un
import de 22.696,04 euros IVA inclòs.- LOT núm. 06, Salut en xarxa: mapa d’actius de
salut, per un import de 47.354,93 euros IVA inclòs.- LOT núm. 07, “Ajuntament,
organització promotora de la Salut”, per un import de 31.917,24 euros IVA inclòs.
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la
licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost
net 241.950,94 euros i import de l’ IVA de 50.809,70 euros; i amb càrrec a les partides
i als pressupostos amb el desglossament següent: LOT núm. 01: un import (IVA inclòs)
de 16.834,24 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació
pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 16.834,25 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111
0200. LOT núm. 02: un import (IVA inclòs) de 16.642,84 euros a l’exercici pressupostari
de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs)
de 16.642,83 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22703/31111 0200. LOT núm. 03: un import (IVA inclòs) de
44.904,40 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 44.904,39 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT
núm. 04: un import (IVA inclòs) de 17.014,74 euros a l’exercici pressupostari de l’any
2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de
17.014,74 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200. LOT núm. 05: un import (IVA inclòs) d’11.348,02 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111
0200, un import (IVA inclòs) de 11.348,02 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020
i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT núm. 06: un import (IVA inclòs)
de 23.677,47 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació
pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 23.677,46 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111
0200. LOT núm. 07: un import (IVA inclòs) de 15.958,62 euros a l’exercici pressupostari
de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs)
de 15.958,62 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22703/31111 0200; condicionada a l’existència de crèdit adequat i
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suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DONAR compte d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
42. –

(20200059) INICIAR l’expedient per a la contractació, en la modalitat de concessió de
serveis, de la gestió i explotació del servei de bar-cafeteria del Centre cívic La Sedeta
del Districte de Gràcia, per un termini de 2 anys, des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30
de juny de 2022, amb una cànon mínim anual de 16.700,00 euros; amb número de
contracte 20C00008, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment restringit previst a l’article 160 i successius de la LCSP; 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

43. –

(20209202) ADJUDICAR el contracte núm 19C00024, que té per objecte la Gestió i
dinamització del centre cívic i casal infantil de la Sagrada Família, ubicats al carrer
Provença, 480 i carrer Mallorca, 433 del Districte de l’Eixample, per un import de
796.771,44 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l’expedient a TRANSIT PROJECTES,SL, amb NIF B-59489351,
i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa.
EXCLOURE a l’empresa DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL) per donar
informació relativa del sobre 2B (criteris automàtics) al sobre 2A (criteris subjectius),
segons consta en l’acta de la Mesa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada
quantitat amb el següent desglossament: un import de 393.778,28 euros amb càrrec
al pressupost de l’any 2020 i un import de 402.993,16 euros per l’any 2021, ambdós a
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. FIXAR en 39.838,57 euros
l’import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra Maribel Ujeda. REQUERIR
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències Dept. de Recursos interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

44. –

(20209202) ANUL·LAR part de l’autorització de despesa del contracte número
19C00024, que té per objecte la gestió i dinamització del centre cívic i casal infantil de
la Sagrada Família, ubicats al carrer Provença, 480 i carrer Mallorca, 433 del Districte
de l’Eixample, per un import de 52.650,56 euros, iva inclòs (26.261,72 euros l’any 2020
i 26.388, 84 euros l’any 2021) amb càrrec al Pressupost/os i partida/es indicades en
aquest mateix document, per baixa en l’adjudicació. DONAR compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

45. –

(20000032 (2001/2020)) INICIAR l’expedient per a la contractació de Serveis de gestió
dels Casals de Gent Gran de Bascònia i de Trinitat Vella, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 20000032, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
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512.829,37 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 574.100,22 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost net
466.208,52 euros i import de l’IVA de 46.620,85 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 197.801,44
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609, un import (IVA inclòs) de 237.361,73 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0609, un
import (IVA inclòs) de 77.666,20 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
46. –

(192/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2020 fins al
30.09.2020, el contracte 17004016-002 que té per objecte la Gestió i organització del
Centre cívic Vil.la Urània, del Casal infantil i de l’Espai Familiar 0-3 Vil.la Urània del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi, adjudicat a l’empresa TRANSIT PROJECTES, S.L., amb
NIF B59489351, per un import total de 325.553,55 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 325.553,55 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 269.052,52 euros i import IVA de 56.501,03 amb tipus
impositiu 21% a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0605. REQUERIR
l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del carrer Anglí, 31 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.
Acords de la Comissió de Govern de 19 de març de 2020

47. –

(20201001) ALLIBERAR la quantitat de 57.536,47 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19003196 que té per objecte Gestió i dinamització
del Centre Cívic Can Felipa, el qual ha estat adjudicat a l’empresa PROGESS PROJECTES
I GESTIO SERVEIS SOCIALS SL, amb NIF B59960526, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.705,32 euros
a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711
0610; un import (IVA inclòs) de 28.768,85 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021
i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 20.062,30
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 2 d’abril de 2020

48. –

(0008/18) PRORROGAR per un període comprès des del 25.04.2020 fins al 24.04.2022,
el contracte 17004693-002 que té per objecte la gestió del Programa Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar per a persones estrangeres, amb mesures
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de contractació pública sostenible, adjudicat a l’empresa Progess Projectes i Gestió de
Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, per un import total d’1.406.322,94 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
199.220,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2022 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 181.109,21 euros i
import IVA de 18.110,92 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 503.941,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 458.128,47
euros i import IVA de 45.812,85 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per
un import de 703.161,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a
la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 639.237,72
euros i import IVA de 63.923,77 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2021. REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
49. –

(20200135 HAB) APROVAR l’acord de pròrroga del conveni de col·laboració
institucional en matèria d’habitatge signat el de 25 de novembre de 2016 amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, a fi i
efecte d’allargar la seva durada fins el 31 de desembre de 2023. APROVAR la tercera
addenda amb aportació econòmica al conveni abans esmentat entre
les administracions i públiques i entitats signatàries, per a l’actualització i establiment
de les condicions tècniques i financeres associades a l’OBH per l’anualitat 2020 amb
una aportació econòmica de 87.308,72 euros, la qual suposa un 25% del pressupost
total de 349.234,88 euros a satisfer entre totes les parts, a través de l’Institut
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona mitjançant una encomana de
gestió amb el Consorci de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
FACULTAR la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona per a
la seva signatura, així com dels actes, acords específics o addendes que se’n derivin.
PROCEDIR a la seva inscripció en el Registre de Convenis de conformitat amb l’article
14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern i el Decret de l’Alcaldia de 28 de desembre de 2015. DONAR-NE COMPTE
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

50. –

(20200064) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del Servei per
Adolescents i Famílies (SAIF), amb núm. de contracte 20000589, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 923.421,31 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.357.895,68 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost
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net 839.473,92 euros i import de l’IVA de 83.947,39 euros; i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 461.710,66
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23222 0200, un import (IVA inclòs) de 461.710,65 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23222 0200;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l’actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article
103 de la LCSP. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 9 d’abril de 2020
51. –

(20000561) INICIAR l’expedient per a la contractació dels serveis de Gestió del Casal
de Barri i Ludoteca Vall d’Hebron - Can Travi, del Districte d’Horta-Guinardó, amb núm.
de contracte 20000561, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 459.186,30 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 758.985,62 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost net 379.492,81 euros i import de
l’IVA de 79.693,49 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 133.929,33 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, un
import (IVA inclòs) de 229.593,16 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, un import (IVA inclòs) de 95.663,81
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607; 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.
Acords de la Comissió de Govern de 30 d’abril de 2020

52. –

(20200092) INICIAR l’expedient per a la contractació de contractació dels serveis de
gestió i dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal
Infantil i de l’espai de Gent Gran del Coll del Districte de Gràcia, amb núm. de
contracte 20000831, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 725.636,15 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 749.624,13 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost net 599.699,30 euros i import de
l’IVA de 125.936,85 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 181.409,04 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un
import (IVA inclòs) de 362.818,08 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un import (IVA inclòs) de 181.409,03
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
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D/22719/33711 0606; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l’actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
amb motiu tipologia de contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. –

(M1923/792) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’Ajuntament
de Barcelona per tal d’explicar quina valoració es fa de l’estratègia duta a terme per
part de l’Ajuntament per atendre les persones sense llar durant el confinament,
quines mesures es plantegen a partir d’ara i quin treball es preveu fer amb les entitats
que treballen en l’àmbit de les persones sense llar per acordar accions compartides i
efectives.
El Sr. ESCUDÉ indica que, atès que la Sra. Tarafa encara no ha pogut arribar,
compareixerà la comissionada d’Acció Social, la Sra. Sonia Fuertes.
La Sra. FUERTES posa en relleu que a Barcelona es disposava de 2.200 places
d’allotjament i residencials per a persones sense llar, comptant les 1.400 del programa
municipal d’atenció a persones sense llar i les 800 privades, la major part amb suport
econòmic de l’Ajuntament, i els últims deu anys la ciutat ha passat de 1.200 places a
2.200. Simultàniament, però, el nombre de persones dormint al carrer ha passat de
650 a 1.100, un fenomen que no és exclusiu de Barcelona: a tot Europa es comprova
que l’augment de places d’allotjament no frena els efectes de la precarietat laboral, de
la feblesa dels sistemes de protecció social i de la manca d’habitatge assequible.
Malgrat tot, Barcelona mai no ha deixat d’assumir responsabilitats en la lluita contra el
sensellarisme i concentra tots els serveis, tant d’allotjament com d’alimentació i
higiene, de l’àrea metropolitana i de Catalunya: a la resta de l’àrea metropolitana
abans de la crisi només hi havia 80 places, i les darreres setmanes només s’han obert
dispositius d’emergència al Prat i a Badalona.
Explica que el primer que es va fer amb l’arribada de la COVID-19 va ser treballar per
adaptar tots els serveis als requeriments sanitaris mitjançant plans de contingència
que comportaven un nou dimensionament dels equipaments; els esforços de
l’Ajuntament, al costat de les entitats socials, es van adreçar a mantenir aquests
serveis, i en dos mesos s’han posat en marxa set equipaments per a persones sense
llar amb més de 700 places que responen a necessitats diverses. Així, s’ha fet un esforç
important de diversificació per donar les millors respostes possibles en un context
d’emergència, tot garantint el dret al confinament d’aquestes persones: a més dels
centres grans de la Fira, s’han habilitat espais per a dones, per a joves i per a persones
amb addiccions.
A continuació, detalla els equipaments oberts: el pavelló Fira A, amb capacitat per a
225 persones, gestionat per Creu Roja; el pavelló Fira B, també amb capacitat per a
225 persones, gestionat per Fundació Salut i Comunitat; l’espai d’acollida per a dones
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sense llar, amb capacitat per a 59 persones, gestionat per Progess; l’espai Pere
Calafell, amb capacitat per a 58 persones, gestionat per Creu Roja; l’espai d’aïllament,
de 30 places, per a persones amb símptomes lleus de COVID-19, gestionat per Sant
Joan de Déu Serveis Socials; l’equipament de 75 places per a persones amb addiccions
en actiu, gestionat per ABD i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i la casa
d’acollida per a 42 joves, gestionada per Superacció.
D’altra banda, assenyala que fa poc menys de dues setmanes també es va posar en
marxa un hotel salut amb 80 places per acollir persones amb COVID-19
asimptomàtiques o lleus que requereixen aïllament, gestionat per la Fundació Sant
Pere Claver —en cap cas substitueix el sistema sanitari, que és qui ha d’atendre
tothom, tingui o no tingui domicili—, i a aquests equipaments s’afegeixen els d’higiene
i dutxes, com ara el de Formació i Treball a l’estació del Nord o l’habilitat als gimnàs
social Sant Pau.
Assenyala que la posada en marxa d’aquests equipaments ha ofert acollida
d’emergència a una part de la població sense sostre de la ciutat, que s’ha trobat en
una situació de sensellarisme sobrevinguda, i, en espera de l’anàlisi de les entrevistes
que s’han anat fent a les persones ateses i de poder oferir un balanç amb dades més
concretes, se sap que els equipaments han rebut un nombre important de persones
que fins fa poc vivien en habitacions de relloguer, pensions i cases d’amics o familiars.
En molts casos han estat la por i les tensions generades pel confinament el que les ha
portat a abandonar aquestes solucions residencials o a ser expulsades d’aquests llocs i
demanar l’accés als nous equipaments.
Comenta que Barcelona, conscient que les habitacions col·lectives i els grans
equipaments no són el millor lloc per refer-se de la vida al carrer, ja fa temps que va
començar a caminar cap a un model en què els equipaments residencials oferien
habitacions més petites, sovint individuals, i programes basats en l’habitatge (en el
mandat anterior, el programa municipal d’atenció a persones sense llar va créixer en
més de 300 places d’allotjament, amb temporalitats flexibles i espais amb respecte a
la intimitat i l’autonomia), però l’objectiu dels equipaments creats davant la crisi del
coronavirus no era l’atenció social per a la sortida del sensellarisme, sinó donar
resposta a l’emergència. No obstant això, els equips d’intervenció social a l’espai
públic estan fent una feina ingent d’atenció a persones que estan als equipaments per
cercar solucions residencials i per reconnectar amb familiars i amics, i els equipaments
especialitzats estan donant resultats excel·lents en la recuperació social i psicològica
de les persones ateses, especialment el centre per a persones que consumeixen
drogues i alcohol, el centre per a dones i el centre per a joves.
Indica que la gestió d’aspectes sanitaris s’ha coordinat estretament amb l’Agència de
Salut Pública, i el control diari de la temperatura, l’observació de la simptomatologia i
la formació han estat aspectes clau. Observa que, atès que són centres per a persones
sanes que estan confinades voluntàriament fins que comenci la fase 1, la mirada
sanitària ha estat present en tot moment, i les zones d’aïllament habilitades als
equipaments garanteixen protecció per a una derivació immediata a serveis sanitaris.
Informa que entre el març i l’abril unes 100 persones de tot el sistema d’atenció han
estat derivades a serveis sanitaris i hotels salut i, malgrat la fragilitat en la salut que
presenta bona part de la població sense sostre de la ciutat, no s’ha percebut una
especial prevalença de la COVID-19 en les persones ateses pels serveis: en espera
d’una explotació de les dades més detallada, es pot dir que en alguns centres amb
CCM 5/20 DSocials

17/68

habitacions col·lectives, com ara el CPA de Sarrià, l’equipament integral d’Horta o el
centre amb persones amb addiccions de Pere Tarrés, després de fer PCR de forma
exhaustiva no s’ha detectat cap cas de COVID-19.
Comenta que la intensitat de col·laboració entre el sistema social i el sanitari ha estat
un aprenentatge que obre possibilitats per a la integració social i sanitària i, per tot
plegat, el Govern en fa una valoració positiva: entén que ha pogut garantir el dret a
confinar-se en bones condicions sanitàries i ha facilitat accés ràpid a serveis sanitaris
en cas de necessitat, tot oferint seguretat i suport.
Pel que fa al desconfinament, assenyala que cal iniciar-lo com amb la resta de la
ciutadania. Per això, s’estan establint protocols d’entrada i sortida dels centres perquè
les persones puguin gaudir dels mateixos drets i s’estan fent tests, ja que en aquesta
etapa la realització de tests és clau: ja s’estan fent PCR a tots els residents dels centres
amb habitacions col·lectives, i en els equipaments amb habitacions més petites el
desconfinament es porta a terme igual que en un domicili particular. S’està demanant
a les persones allotjades que romanguin al centre fins a l’inici de la fase 1, però són
situacions que s’estan abordant amb flexibilitat i juntament amb l’Agència de Salut
Pública de Barcelona. En paral·lel, es treballa l’adaptació a un nou escenari i la creació
d’alternatives.
Pel que fa a equipaments oberts, indica que en cap cas es tancaran abans que acabi el
decret d’alarma: els propers mesos s’aniran tancant els equipaments d’emergència
que no responen al model que es té d’atenció al sensellarisme i sostenint-ne la resta;
es preveu el tancament dels dos pavellons de la Fira entre juny i setembre, i es
prioritzarà la continuïtat d’alguns equipaments com ara el dispositiu específic per a
dones i l’alberg per a persones amb addiccions.
Per acabar, posa de manifest que el Govern municipal vol un futur basat en
l’autonomia, en els espais amb activitat i en l’accés a l’habitatge, el model que sempre
ha defensat, i anirà compartint amb la resta de grups les estratègies de futur i els
recursos òptims per dur-les a terme, per tal de generar consensos i compartir
coneixements, ja que vol una estratègia de ciutat per a Barcelona elaborada entre tots
i totes.
La Sra. MUNTÉ agraeix les explicacions de la comissionada i indica que el seu grup va
sol·licitar aquesta compareixença precisament per conèixer més àmpliament
l’estratègia del Govern municipal respecte a l’atenció a les persones sense llar durant
el confinament, i perquè l’havien preocupat algunes informacions que havien
aparegut als mitjans de comunicació sobre la situació concretament al dispositiu de la
Fira.
Tot seguit, posa de manifest que des d’un primer moment les entitats que treballen
amb persones sense llar van valorar la tasca que havia desenvolupat el Govern
municipal com a mesura de protecció d’aquestes persones, però entenen que les
mesures implementades són insuficients, opinió que el Grup de JxCat comparteix, tot i
que reconeix l’esforç que s’ha fet. Entén, doncs, que cal un major esforç per assegurar
que tothom qui vulgui anar a aquests dispositius ho pugui fer. Les entitats advertien
que no hi hauria espai per a tothom i que aquestes places servirien per a aquelles
persones que ja estaven acollides en altres equipaments o en pensions de la ciutat
—la mateixa comissionada ha fet referència a aquesta qüestió—, i segurament per
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aquest motiu s’hi han pogut veure en moltes ocasions cues de nombroses persones
que esperaven al carrer per poder-hi accedir.
Assenyala que les entitats expertes en sensellarisme van plantejar que calia habilitar
espais de dimensions més petites repartits entre els barris de la ciutat, aprofitant els
equipaments públics que estaven tancats per la pandèmia i els privats que també
estaven tancats i que habitualment acullen persones sense llar, de manera que són
espais que estan preparats per a això i són llocs de referència per a aquestes persones.
El seu grup entén que en un espai de grans dimensions com l’espai Fira ha estat molt
més difícil detectar i atendre les necessitats sanitàries de les persones acollides i segur
que no s’ha pogut fer amb la dignitat que tots voldrien i de la manera més
normalitzada possible.
A continuació, esmenta alguns dels elements que han preocupat molt el seu grup:
d’una banda, els incidents i les baralles que s’han pogut produir a l’espai de la Fira
—desconeix com s’han abordat aquestes situacions—, i, d’altra banda, aspectes
relacionats amb el dret al desconfinament —la comissionada s’hi ha referit—, ja que
totes les persones acollides tenien dret al confinament i per això es van habilitar
dispositius d’emergència, però hi ha persones confinades que han manifestat que
tenien moltes dificultats, o impossibilitat, per sortir al carrer. La comissionada en un
primer moment va dir que era una situació complexa en la qual s’estava treballant, i el
seu grup entén la complexitat de la situació i celebra que s’hi estigués treballant, però
això no s’ha resolt encara i aquestes persones han de poder gaudir del mateix dret que
tota la resta a sortir al carrer, airejar-se i estirar les cames.
D’altra banda, el seu grup també està preocupat pel que passarà a partir d’ara, ja que
la situació a la ciutat és preocupant. Per exemple, a l’alberg de Nou Barris hi ha
persones dormint a fora amb tendes de campanya per manca de places a l’alberg i no
tenen cap més opció que estar al carrer i quedar-se tot el dia fent cua per a la nit
següent, i també hi ha grups de persones fent vida i pernoctant a la Torre de Fang de
la Sagrera i a la plaça Ferran Reyes, entre altres llocs.
Per acabar, demana que s’expliqui què passarà amb aquestes persones quan es
tanquin aquests recursos temporals, ja que tornaran al carrer, tornarà a venir el fred i
tornaran els problemes de seguretat —aquests dies hi ha hagut fins i tot assassinats;
expressa un record per aquestes persones que han perdut la vida—, i recorda que a la
taula de ciutat tant els grups com les entitats van fer moltes referències al fet que
l’accés a l’habitatge digne és una assignatura pendent a Barcelona.
La Sra. BENEDÍ agraeix les explicacions a la comissionada en nom d’ERC, que reconeix
l’esforç fet pel Govern municipal en aquest àmbit, i posa de manifest que en el
moment que per mesures de salut comunitària, arran de l’augment de contagis per
coronavirus, va ser decretat el confinament de la població, el col·lectiu de persones
sense llar i sense sostre corria el risc de quedar absolutament a la intempèrie i
indefens davant el greu perill que suposa la pandèmia de la COVID-19.
Tot seguit, indica que, si bé s’ha donat resposta a algunes d’aquestes persones i
l’Ajuntament ha habilitat recursos que s’han anat posant a disposició en diferents
moments, el seu grup considera que l’èxit, l’efectivitat i la idoneïtat del recurs de la
Fira no han estat els que calien, i aquets recurs ha generat nombrosos qüestionaments
i crítiques que fins i tot s’han pogut veure els darrers dies a diferents mitjans de
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comunicació i que han fet aixecar encara més dubtes pel fet de provenir, en alguns
casos de treballadors del recinte.
Recorda que ERC abans de l’obertura de l’allotjament provisional de la Fira ja havia
proposat que s’habilitessin una altra mena de recursos en centres cívics, altres espais
municipals i espais on ja s’atenien i s’acompanyaven persones sense llar amb un
nombre reduït de places, repartits per tots els districtes de la ciutat, per tal de donar
resposta a aquest col·lectiu, recursos gestionats i atesos per professionals que
coneguessin la diversitat de realitats i el tipus d’acompanyament que necessiten
aquestes persones, i en unes condicions molt més adients d’allotjament amb totes les
garanties per a la seva salut, seguretat i respecte.
Subratlla que ho va proposar el primer dia de confinament i hi ha insistit en reiterades
ocasions, ja que un macroallotjament no encaixa amb el seu model —totalment
oposat al de la Fira i semblant a alguns dels altres recursos habilitats—, com tampoc,
entén, amb el del Govern municipal ni el de la ciutat de Barcelona, com s’ha demostrat
reiteradament.
Després de dos mesos de funcionament d’aquest equipament, el seu grup vol saber
—malgrat les converses que han anat mantenint amb els responsables del Govern
municipal, no en tenen resposta— quantes persones han abandonat el recinte de la
Fira; quantes han estat traslladades a altres recursos residencials o hotelers; quantes
persones de la Fira i altres recursos han donat positiu en COVID o n’han tingut
simptomatologia i on s’han derivat aquests casos; quantes persones han restat
aïllades; quina monitorització, seguiment i acompanyament fa l’Ajuntament dels casos
positius de COVID-19 de persones sense llar; quan podran fer el desconfinament
progressiu com la resta de la població (aquestes persones han de sortir al carrer com
ho fa la resta), i què passarà quan es tanquin aquests recursos amb les persones que
ara hi estan acollides.
Clou la intervenció manifestant la voluntat del seu grup de treballar conjuntament
amb el Govern municipal i les entitats per fer front a l’emergència.
La Sra. BARCELÓ agraeix la feina feta per les entitats que han treballat per garantir el
confinament de les persones sense llar, molt especialment l’esforç i l’entrega de les
que han treballat per fer realitat l’equipament de la Fira, que era una aposta difícil.
Tot seguit, subratlla que el Grup de Cs sempre ha dit que s’hauria d’haver partit d’una
situació diferent, amb les 400 places de l’operació fred que aquest grup sempre ha
demanat (no només en aquesta legislatura, sinó també anteriorment) en
funcionament, ja que poder dormir en un entorn adequat no ha de dependre de la
temperatura o d’haver-se de protegir d’un virus, sinó que s’ha de garantir sempre per
part de l’Administració pública, sobretot quan a Barcelona, comptant les persones que
estaven en places residencials i les que sobreviuen als carrers de la ciutat, hi havia més
de 3.800 persones sense llar.
A continuació, comenta que al llarg de la pandèmia el seu grup municipal ha registrat
diverses mesures per garantir el confinament de les persones sense llar, i observa que
hi ha hagut moltes persones que no tenien vincle amb els serveis socials de la ciutat i
hi han establert un primer vincle, i és molt important no perdre’l i poder continuar
treballant amb aquestes persones.
D’altra banda, posa de manifest que, malgrat els esforços de les entitats socials i de
l’Ajuntament, hi continua havent persones que viuen i dormen al carrer, com es pot
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veure en parcs, en assentaments irregulars al passeig Colom, a la muntanya de
Montjuïc o davant les portes de l’alberg de Nou Barris. Per això, calen més esforços, i
el Govern municipal hauria de presentar un informe amb una avaluació de les mesures
preses i de la seva eficiència.
Per acabar, pregunta com es pensa fer el desconfinament de les persones sense llar i
quines mesures pensa dur a terme el Govern per garantir que les places provisionals
que hi ha hagut durant el confinament esdevenen places fixes en altres tipus
d’equipaments —en això sempre cal sumar, mai restar—, i demana el compromís
d’enviar als grups un informe on s’avaluï la situació de les persones sense llar i com ha
estat aquest confinament.
El Sr. RAMÍREZ agraeix la presentació de l’informe de compareixença de la
comissionada i reconeix tota la feina que ha fet la seva àrea, des que el passat mes de
març es va decretar l’estat d’alarma i el confinament va obligar tothom a estar-se a
casa amb l’única excepció de sortir a comprar, anar a la farmàcia i fer altres tasques,
per atendre les persones sense llar de la ciutat, un col·lectiu molt sensible que
difícilment poden complir moltes de les recomanacions sanitàries i directrius per
prevenir l’impacte del coronavirus, com ara el mateix confinament o actes tan senzills
com rentar-se les mans o utilitzar qualsevol tipus de gel antisèptic. A més,
normalment són persones amb una salut molt més delicada (més del 30% de les
persones sense llar pateixen algun tipus de malaltia) i es troben més exposades que la
resta al contagi.
Fa un reconeixement a les persones sense llar que han mort durant aquest
confinament a causa d’agressions violentes, i subratlla que és un col·lectiu que pateix
moltes agressions i és víctima de la violència al carrer. A més, amb el confinament les
persones sense sostre encara són més invisibles per a la societat.
Fa un reconeixement també de l’important esforç fet per l’Ajuntament per arribar a
les persones sense llar, amb les mesures que ha explicat la comissionada i que també
havia comunicat a tots els grups la regidora de Salut (habilitació del pavelló Fira,
posada en marxa de centres per acollir persones amb addiccions i sense sostre per la
cessió de la Fundació Pere Tarrés o centres per a dones i espais per a la higiene de les
persones sense sostre, entre d’altres), i subratlla que això és només un primer pas:
encara queda molt per fer i no es pot abaixar la guàrdia, perquè hi ha molta gent en
situació de vulnerabilitat.
El Grup del PP coincideix que malgrat els esforços fets per l’Ajuntament en el pavelló
Fira, que mereixen un reconeixement, les dimensions del centre han fet que sigui molt
difícil de gestionar i hi ha hagut incidències amb aldarulls i incidents entre persones
allotjades, cues i aglomeracions, i també han posat de manifest alguna incidència
persones que anaven amb els seus animals de companyia que van tenir problemes per
accedir-hi. Entén que cal aprendre d’aquesta experiència per millorar de cara al futur i
mirar de mantenir tots els recursos que estan mobilitzats encara que es passi a la
fase 1: encara que comenci el desconfinament, cal mantenir aquest sistema de serveis
per a aquestes persones, així com incrementar els tests i el control dels allotjats,
perquè molt probablement amb l’arribada del fred hi haurà un rebrot i cal estar
preparats.
El seu grup considera que, amb aproximadament 1.100 persones sense sostre que
viuen al carrer, cal planificar les actuacions de futur i mobilitzar els recursos prenent
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les mesures de manera coordinada amb les entitats socials que coneixen de primera
mà la problemàtica, així com amb totes les administracions implicades, mitjançant
protocols d’actuació, i intervenir des del punt de vista del territori a cada districte per
tal de fer front a les necessitats de forma més planificada.
Clou la intervenció posant de manifest que, malgrat els serveis oferts i el protocol que
s’ha posat en marxa, encara hi ha molta gent que dorm al carrer, i demana al Govern
que faciliti un informe on consti quants tests s’han fet, quins han donat positiu, quins
protocols s’han seguit i com es pensa abordar el desconfinament a la ciutat.
La Sra. PARERA dona les gràcies a la comissionada per haver comparegut per donar
aquestes explicacions, així com per haver mantingut els grups sempre puntualment
informats i haver estat tan accessible quan aquests li han plantejat alguna pregunta, i
observa que tothom ha de ser conscient que aquest és un tema molt complicat de
gestionar i cal posar-se al lloc del Govern, cosa que no treu que es pugui ser crític en
alguns aspectes, ja que la crítica constructiva pot ajudar tothom a millorar.
Manifesta l’opinió que quan es va decretar l’estat d’alarma no s’havia pensat en els
sensellar, la situació dels quals s’ha tractat d’una forma una mica precipitada i sense
una gran planificació. De fet, moltes de les entitats que estan donant suport a les
persones que viuen al carrer de cop i volta es van trobar sense material de protecció,
que havien d’adquirir elles mateixes amb les restriccions econòmiques que tenen, i
sense voluntaris ni personal que hi treballa, ja que la majoria dels voluntaris en aquest
àmbit són persones grans, que automàticament van haver de ser confinades pel fet de
ser un col·lectiu de risc, de manera que el nombre de voluntaris va minvar
considerablement i es van haver de tancar menjadors socials i pisos, entre altres
coses. Tot plegat va trastocar tota l’estructura que tenien muntada per treballar amb
els sensellar. A més, un 30% de les persones que viuen al carrer tenen malalties
cròniques, ja que no tenir una llar significa tenir una pitjor salut i això es tradueix en
malalties cròniques, importants en alguns casos, que els fan molt més vulnerables a un
contagi o al virus en cas de ser contagiats.
Comenta que l’Ajuntament va reaccionar, l’equip de govern va reaccionar, amb
l’habilitació de locals, espais, dutxes, etc., i observa que l’habilitació d’espais
excessivament grans com els de la Fira no és la millor opció, perquè en un espai gran
un contagi pot convertir-se en una autèntica desgràcia, però probablement n’era
l’única en un moment en què no hi havia temps de reacció i calia actuar amb urgència
per treure del carrer unes persones que, amb tothom confinat, són encara més
vulnerables pel que fa a la seguretat —desgraciadament, hi ha hagut quatre morts en
molt poques setmanes—, i calia controlar-ne la salut, ajudar-les i protegir-les.
En darrer lloc, assenyala que ara és moment d’avaluar com es durà a terme el
desconfinament d’aquestes persones, tenint en compte quantes n’hi ha, què
necessiten i quines són les circumstàncies personals de cadascuna —se’n tenen dades
clares—, ara que tothom pot sortir al carrer. Observa que no es pot simplement tancar
les portes dels centres que s’han habilitat i dir a les persones que s’hi han acollit que
han de tornar al carrer, sinó que cal continuar l’acompanyament que se’ls ha estat fent
durant aquestes setmanes i, sobretot, treballar per facilitar-los una llar i treballar el
tema de l’habitatge social, tot i que això és matèria a part.
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La Sra. FUERTES agraeix les intervencions de tots els grups i diu que és evident que cal
un espai de treball per compartir les dades i aprofundir en tots els temes que s’han
exposat.
La Sra. BENEDÍ indica que el seu grup, conscient de la complexitat de l’emergència,
resta en espera del balanç que ha de presentar el Govern municipal, i observa que cal
tenir en compte aquesta experiència per a la futura estratègia que han de construir
entre tots els agents implicats, entre els quals hi ha les entitats, el Govern i altres
administracions, ja que és responsabilitat de totes i tots.
Per acabar, dona les gràcies a les entitats que treballen dia a dia amb el col·lectiu de
persones sense llar per l’esforç ingent que fan, no només ara davant d’aquesta
emergència, sinó sempre, des de fa molts anys.
La Sra. BARCELÓ agraeix el compromís de la comissionada amb l’informe i l’avaluació
que cal fer i amb el diàleg amb els grups, que ja ha existit al llarg de la pandèmia, i
insisteix que cal mantenir el vincle amb les nombroses persones que mai no havien
tingut contacte amb els serveis socials i ara n’han tingut. Repeteix també que cal
mantenir les places de l’operació fred i que els equipaments provisionals han de
trobar una alternativa en equipaments definitius perquè les persones no hagin de
sobreviure als carrers. Com han dit altres companys, cal lamentar la mort de persones
al carrer durant aquesta pandèmia. Per això, cal augmentar recursos, garantir les
places actuals i afegir-n’hi més —com ha dit, en això cal sumar, mai restar—,
flexibilitzar els horaris dels menjadors i dels serveis d’higiene i, sobretot, evitar
l’augment de persones sense llar, evitar la pèrdua d’habitatge —entén que aquest és
un compromís del Govern municipal amb tots els grups de l’oposició—, tot anticipantse als problemes que aboquen les persones a perdre l’habitatge i a haver de
sobreviure als carrers de la ciutat.
ES DONA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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2. –

(M1923/773) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a
l’Ajuntament de Barcelona a abordar la crisi derivada de la pandèmia i el confinament
de forma global i amb perspectiva de gènere, i duent a terme les següents mesures: 1.
Obtenir, gestionar i analitzar les dades d’aquesta emergència sanitària i les seves
repercussions a nivell municipal amb indicadors que aportin dades desagregades per
sexe i origen, per no perdre de vista la perspectiva de gènere i poder analitzar
l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe i de procedència. Serien
les dades relatives a l’àmbit sanitari, econòmic, laboral, del treball no remunerat de
cures, de violència masclista, entre altres. 2. Pal·liar les situacions econòmiques
extremes i l’endeutament de les famílies, sufragant despeses bàsiques de la llar
(hipoteques/lloguers, subministraments dels habitatges, etc.), per reduir el risc de
pobresa femenina. Cal informar i difondre bé els ajuts disponibles perquè les persones
que ho necessiten se’n puguin beneficiar. 3. Per poder compaginar el teletreball i les
cures durant el període de confinament, oferir l’opció d’una reducció remunerada de
fins al 50% de la jornada laboral a mares o pares treballadores de l’Ajuntament i
empreses públiques municipals per tenir cura de menors de 16 anys o persones a
càrrec fins que obrin centres escolars i centres d’atenció a la gent gran i dependent,
amb especial atenció a les famílies monoparentals. Aquestes famílies monoparentals
tindran preferència quan entrin en funcionament els serveis municipals mínims: llars
d’infants, centres oberts, obertura parcial dels centres educatius, etc. Per aquells
treballadors i treballadores de serveis essencials municipals que tenen persones a
càrrec, flexibilitzar-los la jornada laboral per poder compatibilitzar feina i tasques de
cures. I per tal que les mesures de conciliació puguin fer-se extensives a tota la
població, instar el govern espanyol a posar en marxa mesures laborals estables que
permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors,
mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies.
4. Injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el
mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i
de la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés.
En aquest sentit, i en el marc de l’estat d’alarma, instar el govern espanyol a garantir
els drets de tota la ciutadania amb permís de treball, i regularitzar les persones que
estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de
treball. 5. Reforçar i ampliar els equips d’atenció a la violència masclista per minimitzar
el risc d’exposició de moltes dones a la violència masclista i evitar llistes d’espera, en
previsió d’un probable increment de casos durant el desconfinament. Alhora,
mantenir les subvencions, convenis i contractes a les entitats feministes que treballen
amb dones víctimes de violència masclista, per evitar que morin els projectes, la vida
de les entitats i els objectius d’igualtat de gènere i de lluita contra la violència
masclista.
La Sra. ALAMANY posa de manifest que estem davant d’una crisi que està fent
trontollar la societat, especialment en l’àmbit social i econòmic, i, quan el món no va
bé, va pitjor per a les dones, que són qui més pateix les conseqüències socials, laborals
i econòmiques de qualsevol crisi. Per això, avui el seu grup planteja algunes propostes
a curt termini que podria engegar l’Ajuntament.
Puntualitza que feminitzar la política no significa posar més dones a la institució, sinó
més dones prenent decisions, així com adaptar les institucions als reptes del segle XXI, i
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això vol dir oferir solucions diferents a les demandes i necessitats de la societat.
Afegeix que aquesta no és una demanda local sinó internacional, i marcada també
pels objectius de desenvolupament sostenible, de manera que cal prendre-s’ho molt
seriosament.
Tot seguit, assenyala que, si bé sempre hi ha qui nega que l’impacte de les crisis és
diferent en homes i en dones, les dades són molt clares: les dones representen el
percentatge més gran de treballadors a temps parcial i del treball informal a tot el
món; la bretxa salarial entre dones i homes a Catalunya és del 23%; les ocupacions a
primera línia per fer front a la COVID són majoritàriament femenines, i el 65% de les
aproximadament 715.000 persones que constitueixen la primera línia de lluita contra
la COVID a tot Catalunya són dones. Per això, és important tenir dades desagregades i
aplicar una perspectiva de gènere per focalitzar bé les mesures d’actuació per abordar
la crisi davant la realitat, que és que hi ha un risc d’exclusió i pobresa que té rostre de
dona, cosa que no és atzar, sinó fruit del fet que majoritàriament són les dones qui fan
feines informals o de mitja jornada, feines domèstiques, treball d’internes, treball
sexual i feines amb poca o cap regulació i molta precarietat. A més, les dones
migrades i en situació administrativa irregular ho pateixen encara més.
Subratlla que les dades diuen que la crisi impacta amb molta més força en dones,
especialment en les que ja es troben en situacions de vulnerabilitat social. Per això,
davant la situació actual, que fa augmentar el nombre de persones que requereixen
ajuda dels serveis socials, és imprescindible i urgent dimensionar la dotació de
personal i incrementar el nombre de treballadors i treballadores en aquest àmbit.
Esmenta el cas, que només és un exemple entre molts, d’un grup de dones cuidadores
que s’han unit per fer més força i han creat el Sindicat de Cuidadores sense Papers,
una trentena de dones que s’han quedat sense feina i, literalment, al carrer. Deu
d’elles no tenen habitatge i malviuen en un traster que no disposa ni de lavabo, però,
malgrat tot, es dediquen a cercar productes alimentaris i de neteja per repartir entre
la gent que ho necessita i sobreviuen gràcies a les ONG i a alguna empresa que
proporciona aliments i productes de neteja. Entén que calen uns serveis socials que
donin resposta a aquestes situacions.
Comenta que el fet que moltes persones, a causa del confinament, estiguin treballant
des de casa —el que es mal anomena «teletreball»— està posant de manifest, un cop
més, que les dones dediquen més temps que els homes a les tasques domèstiques i de
cures i a atendre els fills, i subratlla que calen propostes feministes que canviïn la
realitat, i no només retòrica. Per això, el seu grup proposa que s’ofereixi l’opció de
reduir la jornada de forma remunerada a pares o mares treballadors de l’Ajuntament i
empreses públiques municipals per tenir cura de menors de 16 anys o persones
dependents a càrrec, almenys fins que tornin a obrir les escoles i els centres d’atenció
a gent gran i dependents. Entén que si no es posen ara aquestes propostes sobre la
taula, es perdrà una gran oportunitat de fer-ho sense saber quan n’hi haurà una altra.
D’altra banda, considera que calen ajudes urgents i puntuals per combatre la
desigualtat en el mercat laboral, així com les indignes condicions administratives en
què es troben milers de persones migrades a l’Estat espanyol, veïns i veïnes també de
Barcelona, que afloren especialment en situacions com l’actual. Per això, entén que
cal instar el Govern espanyol a garantir els drets de tota la ciutadania proporcionant
permisos de treball i regularitzant les persones que estan en situació administrativa
irregular. Concreta que es podria flexibilitzar la Llei d’estrangeria i aplicar l’article 127
CCM 5/20 DSocials

25/68

d’un reial decret de 2011 que diu que per raons d’interès públic i de seguretat
nacional —com s’entén l’estat d’alarma actual— es pot regularitzar les persones que
es troben en aquesta situació.
Pel que fa a la violència masclista, posa de manifest que les trucades als telèfons
d’atenció s’han incrementat un 88%, i el seu grup opina que és importantíssim
mantenir subvencions, convenis i contractes de les entitats feministes que atenen
dones que han patit violència masclista i que treballen dia a dia en això.
En definitiva, pensa que en la sortida de la crisi de 2008 els de sempre van carregar
sobre les espatlles l’impacte d’una crisi financera que no havien provocat ells, i ara la
capital de Catalunya no es pot quedar de braços plegats veient com els de sempre, les
de sempre, tornen a fer-ho. Per això, demana el vot favorable a aquesta proposició.
La Sra. VILA comenta que la crisi actual demana que les administracions actuïn en un
doble sentit: han de ser reactives davant les necessitats més immediates de la
ciutadania i, alhora, capaces de bastir mesures estructurals per esdevenir més
resilients, per donar resposta als nous reptes de la societat i, sobretot, per minimitzar
en el mitjà i el llarg termini les desigualtats per garantir les oportunitats per a tothom.
Afegeix que Barcelona ha de ser capaç de teixir aquesta doble mirada amb la
complicitat de la societat civil, molt rica i molt compromesa.
En aquest sentit, el Grup de JxCat se sent decebut amb el Govern municipal, que, a
parer seu, és lent en la seva resposta reactiva (només cal veure les mesures i els
informes que ha presentat avui en aquesta comissió: zero) i li manca lideratge en
l’impuls de mesures a mitjà i a llarg termini.
El seu grup entén que la iniciativa d’ERC, que presenta accions per evitar la desigualtat
de gènere, té aquesta doble mirada, a curt i a llarg termini. Per exemple, una de les
primeres propostes que planteja és recopilar dades, i això significa tenir informació
per ser més eficients a l’hora de plantejar les polítiques, la qual cosa és positiva.
Pel que fa a les mesures a favor de la conciliació de les famílies, subratlla que un dels
reptes més importants que té l’Estat espanyol sobre la taula és precisament aquesta
conciliació, però el conjunt de polítiques de l’Estat no es caracteritza precisament per
afavorir-la: la meitat de les famílies posen de manifest els problemes que tenen per
conciliar, i aquest fet suposa que les dones set vegades més que els homes renunciïn a
la seva carrera professional a favor de la cura dels fills. El seu grup considera que
aquesta crisi és una oportunitat per resoldre aquesta situació.
A continuació, indica que el president Torra ja ha demanat i exigit en diverses ocasions
el permís retribuït per cura, i demana al Govern municipal —que, a més, coincideix
amb el Govern central pel que fa a sigles i colors— que lideri també aquesta qüestió:
l’alcaldessa hauria d’exigir davant del ministre, que a més és de Podemos, que
s’encarés aquest permís retribuït. D’altra banda, hauria de liderar una altra exigència
molt rellevant, la que seria la mesura social més important per fer front a la crisi en
aquest moment: que les nombroses famílies de la ciutat que no estan cobrant els
ERTO els cobrin. Subratlla que és una vergonya que hi hagi famílies que no puguin fer
front a necessitats tan bàsiques com donar alimentació als seus fills perquè no han
cobrat aquests ERTO.
Per acabar, vota a favor de la proposició, que inclou un conjunt de mesures algunes de
les quals també recull, per exemple, el Consell de Dones, i que el Grup de JxCat també
ha incorporat a les seves propostes.
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La Sra. BARCELÓ posa de manifest que a Catalunya abans de la pandèmia hi havia més
d’un 24% de població en risc de pobresa i les dades de Barcelona són molt similars, i
subratlla que darrere els percentatges i els nombres hi ha persones i famílies, i una
part molt afectada són els menors i les dones.
Remarca que les dones són un dels col·lectius més afectats i assenyala que fa molts
anys que es parla de feminització de la pobresa. Afegeix que cada cop hi ha més dones
que sobreviuen als carrers de la ciutat i més de la meitat han patit violència masclista,
i exposa una dada important i greu d’aquesta pandèmia: 537 dones han estat ateses a
la setmana per violència masclista. En relació amb això, el seu grup vol saber per què
s’han tancat els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD), que sí que han fet
atenció telefònica i telemàtica durant la pandèmia, però no han obert durant cap
franja horària, quan en molts casos les dones que han hagut de conviure amb el seu
agressor durant aquesta pandèmia únicament tenien oportunitat de posar-se en
contacte amb els PIAD apropant-s’hi en el moment d’anar a fer la compra.
A continuació, observa que la proposició d’ERC inclou moltes propostes, que potser
presentades separadament facilitarien que s’aprofundís en cadascuna d’elles, però el
seu grup està d’acord, per exemple, que és clau fer un diagnòstic de la situació actual
(ja es disposa de moltes dades anteriors i cal veure com s’han modificat arran
d’aquesta crisi d’emergència sanitària i econòmica), així com que calen mesures per a
la conciliació de la vida laboral i familiar. Respecte d’aquest punt, pregunta al Govern
quin és l’estat de la bretxa salarial entre homes i dones que treballen a l’Ajuntament,
que fins fa poc era del 13%, i subratlla que cal garantir la igualtat entre homes i dones.
Tot seguit, observa que la regularització de les persones que estan en situació
irregular requereix la reforma de la Llei d’estrangeria, de manera que no seria una
competència estrictament municipal, i comenta que les mesures per evitar la pèrdua
de l’habitatge poden afectar també les famílies monoparentals.
Per acabar, indica que, atès que hi ha punts de la proposició en què sí que coincideix i
d’altres en què no, el seu grup s’hi absté.
El Sr. RAMÍREZ expressa l’opinió del seu grup que l’anàlisi amb perspectiva de gènere
que requereix qualsevol fenomen social, polític o econòmic per identificar quin és
l’impacte que produeix és encara més necessari en la situació d’emergència sanitària
actual. Entén que tothom està d’acord que cal recollir i analitzar aquestes dades, si bé
pot ser difícil en aquest context, però sempre es pot elaborar un document viu al qual
es vagin incorporant dades per conèixer l’impacte del fenomen amb perspectiva de
gènere.
Tot seguit, comenta que l’exposició al virus ha afectat majoritàriament el personal
sanitari i no es pot oblidar que els col·lectius que es dediquen a la cura de persones
dependents són col·lectius majoritàriament compostos per dones. D’altra banda, el
tancament de les escoles motivat pel confinament posa en evidència que el model de
cures de les societats actuals delega fonamentalment en les dones la cura dels infants
i de les persones dependents. Subratlla que l’augment del treball no remunerat fruit
de la pandèmia l’assumeixen les dones, la qual cosa en dificulta l’accés al teletreball i
la conciliació de la vida personal i familiar, i el confinament també està fent la vida
molt difícil a les famílies monoparentals, majoritàriament compostes per dones, que,
atesa la disminució dels ingressos, gairebé es veuen condemnades a una situació
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d’exclusió social. A més, tres quartes parts de les persones de més de 65 anys que
viuen soles són dones.
D’altra banda, evidencia que la situació de confinament agreuja la vulnerabilitat de les
dones que pateixen violència domèstica per l’augment del temps de convivència amb
el seu agressor i les majors dificultats per demanar ajuda en aquestes situacions
excepcionals.
Repeteix que el Grup del PP està a favor del que demana la proposició d’ERC pel que
fa a disposar de més dades i analitzar-les per saber quina és la foto de la situació
actual, dades que s’han d’anar actualitzant, i sempre mostrarà el seu suport a
qualsevol mesura social que sigui necessària per arribar a tots els col·lectius
desafavorits i afectats per la pandèmia, però entén que l’estat d’alarma no ha de servir
per saltar-se algunes normes legals. Concreta que el seu grup no està d’acord amb
saltar-se la Llei d’estrangeria o algunes normes legals en matèria de dret laboral i
restricció de drets. Per això, dona suport a la proposició amb una abstenció.
En darrer lloc, observa que la proposició planteja aspectes que són de competència
estatal i de la Generalitat, de manera que és molt complicat estar d’acord amb totes
les seves pretensions. A més, no es pot ofegar l’Ajuntament amb competències
pròpies d’altres administracions.
La Sra. PARERA explica que quan el seu grup va llegir la proposició va tenir molts
dubtes sobre el posicionament que havia d’adoptar, ja que tracta temàtiques molt
barrejades, de molta importància, que potser caldria tractar en un marc diferent. Per
exemple, el seu grup coincideix que s’ha de revisar la Llei d’estrangeria, però entén
que no s’ha de fer a través d’una proposició aquí, sinó amb un debat al Congrés dels
Diputats que tard o d’hora s’haurà de portar a terme.
Entén que tots els grups estan d’acord que hi ha una pobresa femenina invisibilitzada,
que ara mateix les famílies monoparentals potser són les que més poden patir la crisi
econòmica i que aquestes famílies en la majoria dels casos són de dones que tenen a
càrrec els fills. D’altra banda, el Grup de BxCanvi està d’acord que es pal·liïn situacions
econòmiques extremes i d’endeutament de les famílies sufragant despeses, però no
comparteix que l’objectiu hagi de ser reduir únicament el risc de pobresa femenina. A
parer seu, ara mateix el criteri ha de ser la pobresa en el seu conjunt, les famílies en
situació de vulnerabilitat en el seu conjunt, i valorar qui cal ajudar: està d’acord que
cal ajudar a pagar despeses (hipoteca, subministraments...), però amb un criteri molt
objectiu d’urgència de vulnerabilitat allà on es pot ajudar més (molt probablement
gairebé tot serà pobresa femenina, però no creu que l’Administració hagi de fer una
exclusió d’inici en aquest punt).
D’altra banda, tampoc no està d’acord que la mesura de compaginació de teletreball i
cures sigui només per al personal de l’Administració pública de l’Ajuntament o adscrits
a l’Administració pública, ja que qui més està patint la situació són les famílies i les
persones que treballen en l’àmbit privat: són aquestes les que han estat objecte
d’ERTO, les que han hagut de tancar negocis i les que no tenen escoles on deixar els
fills. Entén que aquesta mesura s’hauria d’aplicar a tothom, especialment a les
persones que tenen un problema econòmic greu atesa l’activitat que exerceixen en
l’àmbit privat, no en l’àmbit públic, que és on hi ha més protecció (qui treballa en el
sector públic té una protecció addicional que no té qui s’ha de guanyar la vida amb un
negoci propi o qui ha patit un ERTO).
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Pels motius exposats, el seu grup s’absté en aquesta proposició.
La Sra. MARTÍN assenyala que el Govern municipal ha fet del feminisme i de la lluita
contra les desigualtats socials una de les seves raons de ser, i per això des del darrer
mandat la perspectiva feminista ha tingut més pes que mai a l’Ajuntament de
Barcelona —entén que això és indubtable—: s’han augmentat els recursos destinats a
la igualtat, s’ha arribat per primer cop a la paritat en els càrrecs directius, hi ha un
reglament d’equitat capdavanter, pressupostos amb perspectiva de gènere i
contractació social amb clàusules de gènere, s’ha impulsat l’urbanisme de gènere i
s’han incorporat ajuts a l’IBI per a persones vídues i famílies monoparentals
femenines, entre altres coses.
Observa que aquest compromís d’anys anteriors amb el feminisme ha fet que aquesta
crisi hagi agafat una mica més preparat el Govern municipal, que ha abordat la crisi
amb una perspectiva feminista des del primer moment amb l’elaboració d’un pla de
contingència de gènere que inclou mesures concretes per minimitzar-ne l’impacte
negatiu, i ha fet un esforç enorme per donar resposta a les necessitats socials i
econòmiques que han aparegut, que afecten especialment les dones. Concreta que
s’han doblat els àpats distribuïts; s’ha ampliat la teleassistència; s’han augmentant un
60% les ajudes socials d’emergència; s’ha suspès el cobrament dels habitatges públics
municipals i s’ha preparat un paquet d’ajuts extraordinari per poder suspendre els
lloguers i, a més, rebaixar les quotes a les persones que ho necessitin; s’han suspès les
quotes d’escoles bressol i de centres esportius; s’ha prioritzat, atesa la gran
preocupació per la violència masclista, la continuïtat del servei especialitzat (SARA);
s’ha anat donant resposta a les noves necessitats d’allotjament que s’han anat
detectant; s’ha fet un esforç especial per detectar nous casos de violència que pel
confinament és més difícil que arribin als serveis i, com a prevenció, s’ha obert un nou
servei telefònic d’orientació jurídica per evitar que el decret d’alarma generi
desprotecció, i s’han impulsat mesures pensant en col·lectius de dones especialment
vulnerables, com ara les dones sense llar (s’ha obert un equipament específic perquè
hi puguin passar el confinament) o les treballadores de la llar (per exemple, s’han
habilitat telèfons de suport per a elles, se’ls han proporcionat EPI, s’han difós consells
sanitaris i d’autoprotecció i s’ha habilitat un certificat autorresponsable per facilitar el
seu desplaçament per la ciutat durant el confinament).
Entén que ha quedat clar que en tot aquest període el Govern ha estirat al màxim la
seva capacitat d’intervenció i les competències municipals per donar resposta a les
necessitats de la ciutadania, sempre posant per davant la preocupació per l’increment
de les desigualtats socials i de gènere, però també opina que totes han de ser molt
conscients, també en el moment de plantejar propostes, que la resposta a aquesta
crisi no podrà venir únicament de l’àmbit municipal, sinó també de la resta
d’administracions. Per això, demana al grup proposant que no s’oblidi de les
responsabilitats de la Generalitat. Subratlla que cal que totes les administracions
s’alineïn i operin per donar resposta a la situació.
Per acabar, manifesta l’abstenció dels dos grups del Govern.
La Sra. ALAMANY celebra que la proposició s’aprovi —agraeix els vots—, tot i que
voldria que s’aprovés amb més convenciment per part del Govern, que és qui l’ha de
tirar endavant, i explicita que avui s’aprova la reducció de jornada remunerada, que
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insta el Govern espanyol a fer extensiva a la resta de treballadors, ja que l’Ajuntament
sol no pot. D’altra banda, assegura que en allò que correspongui al Govern de la
Generalitat, ERC empenyerà —no se’n vol rentar les mans— perquè s’alineïn totes les
institucions, atès que és responsabilitat de tothom.
En darrer lloc, manifesta l’opinió que la ciutadania valorarà els polítics, més que per
discursos feministes, per les accions que duguin a terme que realment puguin canviar
la realitat. Entén que avui es fa un pas endavant en aquest sentit.
La Sra. MARTÍN insisteix en la necessitat que tothom s’hi impliqui; subratlla que fer
discursos i demandes és molt fàcil, i celebra que la proponent es comprometi a
empènyer la Generalitat, que és importantíssim que contribueixi a finançar els
allotjaments de violència al 60%, com li correspon però no està fent; a revisar el model
de residències i de cura de les persones grans, que entén que ha quedat absolutament
qüestionat; a desenvolupar realment la renda garantida —també hi ha altres mesures
d’àmbit estatal, l’ingrés mínim vital, que cal abordar—, i al pla global de
reestructuració de les polítiques d’habitatge, que ha d’implicar totes les
administracions. Subratlla que sense totes aquestes mesures també es poden quedar
en els discursos i no fer res.
Dit això, comenta que el Govern no entén per què no s’ha acceptat la transacció que
ahir a la tarda el grup proponent mateix proposava. Assenyala que l’obertura de tots
els serveis d’atenció a la ciutadania, que són necessaris en aquest moment, i que, de
fet, el grup proponent està exigint en altres proposicions, és incompatible amb
l’exigència d’allargar reduccions de jornades que, de fet, ja estan en marxa. És per
aquest motiu que el Govern s’hi absté.
Votació favorable d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l’abstenció de
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i
Barcelona pel Canvi.

APROVADA
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. –

(M1923/793) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal
a: Presentar, de manera urgent, una línia d’ajuts extraordinària destinada als diferents
clubs, entitats i empreses esportives que gestionen equipaments esportius a la ciutat,
amb la finalitat de poder desenvolupar les actualitzacions necessàries recomanades
per les autoritats sanitàries, per tal de garantir el distanciament social adequat i una
pràctica esportiva segura. I, alhora, es faciliti un protocol d’actuació, elaborat
juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, destinat als gestors
d’equipaments esportius públics i privats on mostri els passos a seguir si apareix algun
cas sospitós o confirmat de COVID a les mateixes instal·lacions.
La Sra. VILA assenyala que ha començat el procés de desconfinament i que en les
diferents fases de la desescalada es va permetent la pràctica esportiva i segurament
les properes setmanes ja es permetrà l’obertura d’instal·lacions esportives en
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determinades condicions en funció de la modalitat i del contacte físic entre els usuaris
que es produeixi en cadascuna.
Posa de manifest que Barcelona té una xarxa molt important d’instal·lacions
esportives, tant públiques com privades, i els darrers mesos els gestors de tots aquests
equipaments s’han trobat amb una situació molt dramàtica: han vist reduïda
dràsticament la seva previsió d’ingressos; milers de quotes no s’estan pagant perquè
no s’estan oferint els serveis; centenars de treballadors encara no han cobrat els
ERTO; els abonats no hi poden assistir i els socis no poden practicar esport en aquests
equipaments, i també hi ha dubtes sobre com seran els campus d’estiu que
s’organitzen normalment a les instal·lacions esportives de la ciutat. Davant d’aquesta
situació, el Grup de JxCat va presentar a la darrera sessió del Plenari un pla de xoc per
fer-hi front, i ara el repte és com s’aborda l’obertura d’aquestes instal·lacions, com
podran obrir tenint en compte les noves condicions sanitàries.
Evidencia que les entitats, els clubs, hauran de fer inversions per adequar les
instal·lacions a la nova normativa i tot indica que es limitarà molt més el nombre de
persones que podran acollir, de manera que hi haurà un impacte negatiu en els
balanços d’aquestes instal·lacions, cosa que cal tenir present sobretot en el cas de
clubs, petites entitats i petites empreses que a través de l’esport i de la prestació dels
seus serveis fan una tasca de cohesió social a tots els barris.
Per això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia, i que, entre altres
coses, vol que aquestes inversions que caldrà fer en instal·lacions esportives no
tinguin un impacte tan negatiu sobre les entitats que es vegin obligades a tancar o a
qüestionar si podran obrir quan sigui possible.
La Sra. ALAMANY subratlla que ERC creu fermament en el valor de l’esport com a eina
de transformació i cohesió social i entén que és l’àmbit més proper als ciutadans i no
es pot permetre que cap club, entitat o empresa esportiva es trobi desemparada
davant la crisi a la qual s’enfronta la societat. Considera que és feina de l’Administració
posar com menys entrebancs burocràtics millor, ser àgils i acompanyar les entitats,
especialment en aquests moments, i recorda que la majoria d’entitats que ofereixen
pràctica d’activitat física i esportiva són entitats molt petites, amb una estructura molt
minsa i abocada gairebé a garantir aquesta pràctica esportiva i poca cosa més, i no a
fer front a tràmits i càrregues administratives de les administracions. En aquest sentit,
el seu grup considera, com ja ha dit en diverses comissions, àmbits i trobades, que
l’Institut Barcelona Esports (IBE) ha de garantir que els processos de justificació i
liquidació d’ajuts no comportin als clubs i a les entitats una sobrecàrrega inassumible
de feina.
Respecte a la creació d’una línia extraordinària d’ajuts a entitats, clubs i empreses,
entén que el primer pas és garantir a aquestes entitats el cobrament de les beques i
els ajuts compromesos des de l’IBE en les convocatòries per a aquest curs escolar i
esportiu, en què els clubs i les entitats ja han assumit el cost d’organització,
manteniment i formació dels infants i adolescents, i de manera sobrevinguda la COVID
ha interromput aquesta activitat per a famílies i esportistes, però no pas per a unes
entitats que han de seguir fent front a costos i despeses per mirar de mantenir la seva
activitat per a la societat tan bon punt sigui possible.
Davant d’aquesta situació, el seu grup insisteix que cal destinar la totalitat de la
partida reservada a beques per a aquestes activitats, així com revisar els processos
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administratius de l’Administració esportiva per facilitar aquests tràmits i adaptar-los a
la realitat, amb la dimensió i càrrega assumible per clubs, entitats i empreses
esportives.
Per acabar, explicita que el seu grup està a favor de desplegar una línia d’ajuts
sostinguda en el temps per garantir la màxima qualitat i quantitat de les activitats de
les entitats esportives de la ciutat, de manera que vota a favor de la proposició.
La Sra. BARCELÓ posa de manifest que molts equipaments esportius estan patint les
conseqüències de la pandèmia: alguns han hagut de fer ERTO —està havent-hi
dificultats per pagar-los als treballadors— i van prendre la decisió de no cobrar quotes
als socis, de manera que han de fer front a les despeses que continuen tenint sense
aquesta font tan important d’ingressos que necessitaven per tirar endavant en el seu
dia a dia.
El Grup de Cs, conscient de la gran importància que té el teixit esportiu a la ciutat, ja
que garanteix l’activitat esportiva i que moltes persones que no podrien fer activitat
esportiva per manca de recursos hi puguin accedir, està d’acord que s’atorguin
subvencions a les entitats esportives perquè puguin fer front a aquesta emergència.
Observa que fins ara aquestes entitats no han tingut una resposta concreta per part
del Govern i pregunta al Sr. Escudé, regidor responsable en aquesta matèria, quines
subvencions hi haurà i quan s’hi podrà accedir. Afegeix que és molt important que hi
puguin accedir entitats tant grans com petites i que cal intentar que no hagi de tancar
cap equipament ni cap entitat que es dediqui a l’activitat esportiva, així com
aconseguir que la burocràcia sigui fàcil i agilitzar els tràmits (no totes les entitats tenen
els mateixos recursos i l’Administració ha de donar facilitats i no més problemes),
sobretot en un moment d’incertesa, en què aquestes entitats no saben quan podran
tornar a obrir les instal·lacions i com serà aquesta reobertura.
Subratlla que, mentre no arribi un tractament eficaç per al virus i l’esperada vacuna, el
que cal és prevenció, i l’Administració ha de garantir el material de prevenció.
Pels motius exposats, el Grup de Cs vota a favor de la proposició i manifesta tot el seu
suport a aquestes entitats que estan patint les conseqüències de la pandèmia i que
són tan importants per garantir l’activitat esportiva a la ciutat.
El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que entén que els
clubs esportius, com altres col·lectius i entitats de la ciutat, han patit aquesta crisi
sanitària amb una afectació molt important en els seus ingressos, ja que han d’estar
tancats i no poden prestar servei ni cobrar les quotes als seus usuaris. A més, com s’ha
comentat, la seva tornada serà amb moltes limitacions, per exemple pel que fa al
nombre de persones que poden acollir, i amb la incorporació d’elements de seguretat
per garantir unes bones condicions sanitàries, cosa que els obligarà a fer unes
inversions econòmiques molt importants. Per això, el seu grup considera que cal
donar suport a aquests clubs i obrir aquesta línia de subvencions i ajuts a entitats i
empreses esportives de Barcelona, on el teixit associatiu i esportiu forma part
essencial de la societat.
Recorda que el Govern municipal va anunciar que s’estaven posant en marxa 40 plans
de desconfinament, i manifesta l’opinió que convindria disposar d’un protocol
d’actuació per a les entitats esportives i per a tots aquests actors de l’àmbit esportiu
per tal que d’alguna manera puguin anticipar-se i saber quines són les línies que han
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de seguir per adaptar-se i oferir aquesta garantia sanitària, ja que, si no ofereixen
aquesta garantia i donen tranquil·litat als usuaris, corren el risc que molts d’aquests es
donin de baixa dels serveis. Per tant, el seu grup considera que el Govern municipal
s’ha d’avançar i facilitar totes aquestes tasques, al costat de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona, perquè aquests gestors d’equipaments tinguin clar quines són les línies
per garantir la reobertura en les condicions sanitàries adients.
D’altra banda, opina que a hores d’ara el Govern ha de tenir una fotografia de com
han quedat afectats per la pandèmia el sector esportiu, les entitats esportives i els
gestors d’equipaments esportius i, amb això i amb les previsions de futur, podria
presentar un pla econòmic i sanitari per ajudar totes aquestes entitats.
Per acabar, indica que alguns d’aquests centres i equipaments esportius organitzen els
casals i activitats d’estiu per als nens a la ciutat, de manera que caldria saber com
s’adaptaran per a la campanya d’estiu d’enguany.
La Sra. PARERA posa de manifest que una de les primeres mesures que es va aprovar,
estant fins i tot en fase 0, va ser permetre a la gent sortir a fer esport, cosa que mostra
la importància que es dona a l’activitat esportiva i la necessitat que té tothom
d’activitat esportiva, vinculada directament amb la salut.
D’altra banda, recorda que ja es va aprovar, amb el suport de tots els grups, un pla de
xoc per garantir la viabilitat dels clubs esportius, i és evident que aquest pla de xoc ha
d’anar acompanyat d’un pla d’ajuts i un protocol d’actuació per saber com es podran
adequar els espais a les noves normatives de seguretat que tindran. Afegeix que no
serà fàcil i que és indispensable que hi hagi una comunicació permanent i
suficientment anticipada amb les entitats i els clubs perquè tinguin temps d’adaptarse a les noves normatives de seguretat que hi haurà (adequació de les instal·lacions,
adquisició del material de protecció necessari, etc.), adaptació que requerirà temps,
però les fases van passant a una velocitat molt més ràpida del que pugui pensar la
gent.
Entén que l’Administració, davant d’aquesta situació, ha d’aplicar dos principis bàsics:
d’una banda, facilitar ajuts, i, d’altra banda, eliminar burocràcia amb una comunicació
molt directa, molt fluïda, molt clara i amb prou anticipació.
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició.
El Sr. ESCUDÉ agraeix la presentació de la proposició i puntualitza que una cosa són les
ajudes o les feines de manteniment i de posada en bones condicions de les
instal·lacions en el postconfinament, quan reobrin les portes, i una altra cosa és tota la
línia d’ajudes que es poden donar als clubs per a la promoció esportiva. Subratlla que
són dues línies de treball diferents.
Dit això, indica que el Govern s’absté en aquesta proposició en sentit positiu, i
assenyala que tots els grups estan convocats la setmana vinent per rebre informació
més detallada sobre tot el que s’està fent, que coincideix amb tot el que estan
demanant.
Pel que fa als ajuts al sector en general per posar al dia les instal·lacions el dia de
l’obertura, informa que, en relació amb el sector públic, es treballa amb permanent
complicitat des del primer dia i la primera decisió que es va prendre just quan
començava el confinament va ser suspendre tot el cobrament dels cànons per
alleugerir la tensió que en aquell moment, quan encara no s’havien fet els càlculs
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generals, es pressuposava que tindrien tots aquests gestors. En segon lloc, va ser
l’Ajuntament qui va dir d’abaixar els preus públics a zero, no passar la quota dels
abonaments als socis i les sòcies, bàsicament perquè continuessin sent abonats i
abonades dels centres esportius, però també, evidentment, perquè no es donaria la
prestació. D’altra banda, explica que es va optar per fer, posteriorment a totes les
inversions que haguessin de fer d’adequació de les instal·lacions, el reequilibri
pressupostari que calgués a cada una d’elles, cosa que és impossible treballar de
forma apriorística perquè ni tan sols els gestors podien saber l’import de les inversions
que haurien de fer. Subratlla que tenen l’ajuda al 100% i es farà el reequilibri.
Pel que fa als gestors d’instal·lacions privades, indica que també tenen l’ajuda des del
primer dia, i s’ha treballat també com a sector esportiu amb Barcelona Activa perquè
es puguin acollir absolutament amb el mateix grau que qualsevol altra empresa a
totes les mesures que l’Ajuntament està donant a les empreses per poder reobrir.
D’altra banda, hi ha una segona línia de treball, sobre aspectes sanitaris, que
s’explicarà amb més detall la setmana vinent.
Quant al protocol d’actuació elaborat juntament amb l’Agència de Salut Pública i el
diàleg amb el sector esportiu, afirma que s’hi parla molt, sobretot amb els gestors, i
ahir mateix hi va haver la darrera reunió per posar al dia. Explica que el Govern facilita
la informació tan bon punt la té, però de vegades aquesta no flueix com hauria de
fluir, no se socialitza com s’hauria de socialitzar de forma prèvia i es prenen decisions
per part d’administracions sense haver consultat ni l’Ajuntament ni la Diputació.
En darrer lloc, indica que l’Institut Barcelona Esports, en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona, va elaborar un protocol d’obertura de les instal·lacions esportives
municipals de Barcelona amb tres àmbits: un manual de posada a punt de les
instal·lacions tècniques abans de la reobertura; un manual de neteja i desinfecció dels
espais i de material esportiu, i les normes d’ús de les instal·lacions. Afegeix que tot
això, que s’ha treballat conjuntament amb tots els gestors, ho tenen des de fa dies, i
ara s’està treballant precisament com s’adeqüen les instal·lacions el dia després, i,
evidentment, tot això s’ha fet al costat de l’Agència de Salut Pública.
La Sra. VILA agraeix els vots de tots els grups, que fan que la iniciativa tiri endavant i
s’enviï un missatge positiu al teixit esportiu de la ciutat, però lamenta l’abstenció del
Govern (diu al Sr. Escudé que no entén aquesta «abstenció positiva», que deu ser com
la «flexidemocràcia» dels seus socis del Govern).
Dit això, subratlla que calen accions més concretes per part del Govern, que a qui ha
de donar garanties és els actors esportius de la ciutat, que han de tenir el suport de
l’Administració. Per això el seu grup ha presentat aquesta iniciativa, clarament
diferent d’altres de presentades anteriorment, ja que una cosa són les mesures per
poder seguir tirant endavant en el present immediat —per això es va presentar el pla
de xoc al Plenari— i una altra les que miren més al futur i faciliten suport a les entitats
esportives perquè puguin fer front a la nova realitat.
Lamenta que el Govern no hagi anat explicant totes les iniciatives que ara diu que ha
fet i que fins ahir no es fes la convocatòria per a la reunió que es farà la setmana que
ve —el seu grup hi assistirà—, quan ja fa dos mesos que va començar aquesta situació
tan greu i tant el Sr. Escudé com la resta de membres del Govern han tingut
l’oportunitat d’explicar-se i de presentar mesures en els diversos plenaris i comissions
que hi ha hagut des que s’ha reprès l’activitat institucional a l’Ajuntament.
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A continuació, manifesta preocupació per les beques esportives (només se’n retornarà
el 75%) i pels casals d’estiu, ja que encara no hi ha prou informació sobre com seran i
això genera moltes pors i angúnies a les entitats que prestaran aquest servei.
Per acabar, afirma que hi ha hagut poca diligència a l’hora d’explicar als gestors quina
és la seva situació, els cànons i com anirà tot plegat, i demana més diligencia amb les
explicacions en general, així com que el regidor d’Esports faci seva aquesta iniciativa
que avui s’aprova i, per tant, impulsi tot aquest conjunt de mesures per garantir que
no hi hagi cap entitat esportiva a la ciutat que es vegi obligada a tancar les portes per
culpa de la crisi i per manca d’acompanyament institucional.
Votació favorable d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi i l’abstenció de Barcelona en Comú i Partit dels
Socialistes de Catalunya.

APROVADA
Del Grup Municipal Ciutadans:
4. –

(M1923/779) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal,
dins el seu Pla d’Emergència Social, a que garanteixi l’accés a l’alimentació de les
persones que ho necessitin, posant en marxa les següents mesures: - Augmentar les
targetes Barcelona Solidària. - Coordinar- se amb les diferents entitats que col·laboren
i treballen pel repartiment d’àpats per a ampliar els espais i els horaris de repartiment
de menjar amb l’objectiu d’evitar les cues i el contagi del virus. Garantir que les
persones no s’han de desplaçar fora del districte on viuen en els dies festius. - Ampliar
i flexibilitzar els horaris dels menjadors socials. - Augmentar els programes de detecció
de persones grans o dependents que necessitin el servei d’àpats a domicili. -Garantir
que arriben a les famílies les targetes moneder que substitueixen a les beques
menjador.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/779) La Comissió de Drets Socials Cultura i Esports insta al Govern
Municipal, dins el seu Pla d’Emergència Social, a que garanteixi l’accés a
l’alimentació de les persones que ho necessitin, posant en marxa les següents
mesures: - Augmentar les targetes Barcelona Solidària. - Coordinar- se amb les
diferents entitats que col·laboren i treballen pel repartiment d’àpats per a
ampliar els espais i els horaris de repartiment de menjar amb l’objectiu d’evitar
les cues i el contagi del virus. Garantir, en la mesura que sigui possible, que les
persones no s’han de desplaçar fora del districte on viuen en els dies festius. Ampliar i flexibilitzar els horaris dels menjadors socials. - Augmentar els
programes de detecció de persones grans o dependents que necessitin el servei
d’àpats a domicili. - Garantir que arriben a les famílies les targetes moneder que
substitueixen a les beques menjador.
La Sra. BARCELÓ agraeix l’esmena del Govern municipal i el diàleg mantingut amb la
comissionada Sonia Fuertes en relació amb aquesta proposta, i posa de manifest que
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el 2019, amb un 22-23% de risc de pobresa o exclusió social, els serveis socials de la
ciutat van atendre més de 90.000 persones, i és important reforçar aquests serveis
socials perquè no arribin a un col·lapse, sobretot ara que, segons dades facilitades pel
Govern municipal, més d’un 20% de famílies hi han acudit per primera vegada o feia
més d’un any que no hi anaven, i hi ha famílies que no estan cobrant els ERTO o que
son autònomes i no han rebut les ajudes per a autònoms i no tenen absolutament cap
ingrés.
El seu grup reconeix que durant la pandèmia han augmentat les ajudes socials
relacionades amb una necessitat tan bàsica com l’alimentació, i dona les gràcies a les
entitats socials i al voluntariat, així com a totes les associacions de veïns, per tot
l’esforç fet en aquest sentit. D’altra banda, és conscient que a Barcelona s’han repartit
més de 90.000 àpats diaris, entre els àpats de menjadors socials, els pícnics i els àpats
a domicili, però també sap —ho diu amb voluntat constructiva— que hi ha hagut
errors que no es poden tornar a repetir: llargues cues per recollir aliments, per
exemple a Ciutat Vella i a Horta; algunes franges horàries per recollir aliments massa
curtes i diferències horàries entre districtes —entén que cal garantir la igualtat
d’oportunitats—; el descompte dels dies festius per part del Consorci d’Educació a les
targetes moneder, que substituïen les beques menjador —en parlarà en el punt 12, un
prec del seu grup—, o el tancament els dies festius d’alguns equipaments, que
convidaven la gent a recollir aliments en un altre equipament (a Sant Martí un dia
festiu durant la pandèmia es convidava els veïns a desplaçar-se a un equipament de
Sant Andreu).
El Grup de Cs està convençut que la gravetat de la situació actual i el fet que la
previsió sigui sine die requereix una actuació eficaç, eficient i efectiva, per això
planteja les mesures que recull aquesta proposició:
- Augmentar les targetes de Barcelona Solidària, cosa que donaria autonomia a les
famílies per poder fer compres i reforçaria el comerç de proximitat.
- Coordinar-se amb les entitats que treballen en el repartiment d’àpats per ampliar els
espais i els horaris de repartiment per evitar cues i contagis (i, per tant, l’expansió del
virus).
- Garantir, en la mesura que sigui possible, que les persones els dies festius no s’hagin
de desplaçar fora del districte on viuen. El grup ha acceptat l’esmena del Govern
(incorporació d’«en la mesura del possible») perquè entén que de vegades aquests
desplaçaments són fàcils perquè no hi ha gaire distància i els equips es poden
traslladar d’un lloc a un altre.
- Ampliar i flexibilitzar els horaris dels menjadors socials.
- Augmentar els programes de detecció de persones grans o dependents que
necessitin el servei d’àpats a domicili (un dels col·lectius més afectats durant aquesta
pandèmia és el col·lectiu de persones grans, i és molt important detectar aquelles
persones que abans no tenien aquesta necessitat i ara sí que la tenen).
- Garantir que arriben a les famílies les targetes moneder, que substitueixen les
beques menjador, i que no es descompten els dies festius, ja que es menja cada dia.
Per acabar, comenta que segurament aquestes propostes sortiran en el grup de
treball de drets socials al Pacte de ciutat, i manifesta l’opinió que en el tema social és
un punt important perquè treballin govern i oposició per tal de garantir aquests drets
socials i garantir, en aquest cas, un dret i una necessitat tan bàsica com és
l’alimentació.

36

La Sra. BENEDÍ comenta que la pandèmia del coronavirus i el confinament que ha
comportat han fet aflorar una realitat que s’intuïa però l’abast de la qual no es
coneixia (sí que es coneixien les conseqüències de la crisi del 2018, que
malauradament encara s’arrosseguen): el gran volum de famílies que viuen al dia amb
sous precaris, lloguers altíssims, cap capacitat d’estalvi, dependents en molts casos de
l’economia submergida i/o en situacions d’irregularitat administrativa i, per tant,
sense cap seguretat ni xarxa de suport, una situació d’equilibri molt feble en el
moment en què les persones, confinades, no han pogut anar a treballar, han estat
acomiadades o abocades a un ERTO (moltes encara no els han cobrat) i sense cap
ingrés econòmic, de manera que moltes famílies senceres han quedat sense cap
recurs per cobrir ni tan sols la primera i més bàsica necessitat, l’alimentació.
Davant d’aquesta situació, el Govern municipal ha de garantir l’accés de totes les
veïnes i veïns que ho necessitin a l’alimentació, ja sigui amb mesures pròpies o
coordinant-se amb les entitats i xarxes de suport, que estan col·laborant i treballant
en el repartiment de queviures i a les quals el seu grup agraeix la tasca ingent que fan.
Subratlla que, tal com indica el prec del seu grup corresponent al punt 8 de l’ordre del
dia, el suport a aquestes entitats és molt necessari i també és de justícia, com ho
poden ser altres mesures que es plantegen en aquesta proposició del Grup de Cs, així
com l’obertura de més centres de Serveis Socials, que hauria de fer-se efectiva al més
aviat possible, la coordinació estreta amb entitats socials i xarxes de suport i la
resposta a les necessitats d’habitatge de tantes i tantes persones que estan patint
assetjament en habitacions subllogades o vivint en infrahabitatges.
Informa, però, que ja s’ha contactat amb totes les famílies beneficiàries de les targetes
moneder (substitutes de les beques menjador), que han pogut recollir-les o ajornar-ne
la recollida si així ho han decidit elles. No obstant això, es traslladarà al Departament
la demanda de la Sra. Barceló.
Per acabar, indica que el Grup d’ERC, més enllà d’aquest punt, se suma a la petició que
el Govern municipal faci el possible per garantir el dret bàsic a l’alimentació, i exposa
que en les intervencions de les membres de la taula de drets socials se’n va fer evident
la urgència, una urgència que no ha de fer perdre de vista la necessitat d’un canvi de
paradigma indispensable.
La Sra. MUNTÉ manifesta el disgust del Grup Municipal de JxCat pel fet que mentre
s’està celebrant aquesta sessió en què el Govern municipal no ha presentat cap
mesura, cap proposta ni cap informe, ha tingut lloc la segona roda de premsa de
regidors del Govern (la Sra. Alarcón primer i el Sr. Batlle després), fet que considera un
menysteniment de la feina que fa la Comissió de Drets Socials.
Dit això, vota a favor de la proposició, que aborda dues qüestions summament
importants: la garantia del dret a l’alimentació de les persones vulnerables, tant les
que ja eren ateses per Serveis Socials com les que no, amb l’objectiu d’evitar que es
cronifiqui una situació de vulnerabilitat molt preocupant, i la detecció de la situació de
persones grans que viuen soles per tal de lluitar contra el seu aïllament. Subratlla que
calen mesures en aquests dos sentits i prendre decisions ràpides per millorar.
Assenyala que el seu grup ha presentat diferents iniciatives, tant al Plenari com a la
Comissió, així com als districtes, en relació amb les targetes menjador, perquè arribin
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a tothom i per saber per què a hores d’ara encara no han arribat a totes les famílies
beneficiàries.
Espera que aquesta situació es resolgui al més aviat possible, i manifesta preocupació
per les cues que hi ha a les portes de diversos recursos i dispositius de la ciutat. El seu
grup és conscient que les entitats socials estan fent molt bona feina, però entén que
cal abordar-ho definitivament per oferir una atenció molt més digna i molt més
normalitzada a les persones. En aquest sentit, comenta que tothom fa propostes
constantment, tant els grups com les entitats (s’ha vist recentment a la taula social del
pacte per la ciutat), i demanen que es prenguin mesures en tot allò que té a veure
amb l’atenció a les persones més vulnerables. També esperen que s’informi sobre com
es desenvoluparà el pla d’ajuts a les famílies amb fills i filles menors de 16 anys, que va
ser objecte d’un prec del seu grup que el Govern va acceptar.
En darrer lloc, diu que, per descomptat, també preocupa enormement el seu grup tot
allò que té a veure amb les persones grans que viuen soles, especialment les que no
estan seguides per Serveis Socials ni són usuàries de la teleassistència.
El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, que entén que les necessitats
dels col·lectius més vulnerables es veuran afectades durant un període de temps llarg,
ja que la situació provocada per aquesta crisi sanitària, per aquesta pandèmia,
s’estendrà en el temps. A més, cal tenir en compte la possibilitat que cap a l’octubre hi
hagi un rebrot.
A parer del seu grup, el Govern municipal ha d’apostar per l’abastiment d’aquests
recursos de llarga durada en aquesta situació, però ara mateix són les entitats socials
les que estan cobrint una bona part d’aquestes necessitats d’aquests col·lectius i el Pla
d’emergència social impulsat pel Govern resulta del tot insuficient.
Exposa que en aquests moments els menjadors socials que ja estan saturats
habitualment es troben desbordats. Per exemple, el menjador social de l’avinguda
Paral·lel o el de Navas han optat per obrir el centre a totes les persones, però no tenen
el personal necessari per poder cobrir aquest servei ni les mesures de seguretat
establertes, i tampoc poden fer servir el material de prevenció necessari. El Grup del
PP opina que s’han de garantir totes les mesures de prevenció necessàries i evitar,
entre altres coses, les aglomeracions i les llargues cues a l’hora d’accedir a aquests
aliments. D’altra banda, també el Banc dels Aliments ha manifestat recentment que
tenen recursos, que tenen menjar, però que el problema és, segons Càritas, la manca
de personal per repartir-lo, ja que en molts casos la majoria del personal voluntari són
persones jubilades, un col·lectiu molt sensible que no pot aportar la seva ajuda en
aquesta pandèmia.
Assenyala que la realitat de moltes de les entitats socials és que han esdevingut bancs
d’aliments, i les peticions de serveis socials s’han duplicat però el personal és gairebé
el mateix. Per això, el seu grup demana que s’incrementi el personal del servei
d’atenció domiciliària per tal de fer arribar àpats a domicili a totes les persones que
viuen soles que ho necessitin, i també està d’acord que es flexibilitzin els horaris dels
menjadors socials, que es coordini amb les entitats socials i, sobretot, que el
repartiment es faci amb bones condicions de seguretat.
A continuació, subratlla que cal l’esforç de l’Ajuntament però també el de la
Generalitat, i les entitats socials encara esperen que aquesta les convoqui per treballar
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conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona en l’ajuda a les persones més
necessitades.
En darrer lloc, mostra l’acord del seu grup amb l’afirmació que cal un pla de xoc urgent
que compti amb el treball i l’esforç de l’Ajuntament, entitats i tot el món empresarial
per tal de millorar la situació, i també comparteix totalment que hi ha problemes amb
les targetes moneder, ja que n’hi ha moltes per entregar i es podrien gestionar millor
perquè arribessin a les persones que veritablement les necessiten.
La Sra. PARERA posa de manifest que el grup de persones vulnerables ha augmentat
molt i, malauradament, continuarà augmentant, de manera que cada cop hi haurà
més persones que necessitaran ajut dels serveis socials. Per això, cal molta sensibilitat
amb aquest tema i molta atenció per detectar aquests casos, una detecció bàsica atès
que hi pot haver moltes persones o famílies amb reticències a l’hora de demanar ajut
o assistència, persones que mai no havien entrat dintre d’aquest circuit de serveis
socials que ara poden sentir vergonya o tenir dificultat a l’hora d’assumir que
necessiten aquest ajut.
A continuació, assenyala que les entitats del tercer sector, tal com han manifestat
elles mateixes públicament les darreres setmanes, no donen l’abast, estan saturades,
ja que el nombre de persones que atenen s’incrementa exponencialment cada
setmana, de manera que elles també necessitaran un suport molt actiu per part de
l’Administració pública.
Tot seguit, recorda que a la darrera sessió de la Comissió el Govern va acceptar un
prec del seu grup que demanava que s’ampliessin les targetes moneder molt més
enllà del període lectiu i s’arribés fins a l’inici del curs i, per tant, que també durant
l’estiu s’hi tingués accés. Entén, doncs, que garantir l’accés a l’alimentació a les
persones que ho necessitin és una prioritat compartida per tothom i que la sensibilitat
del Govern també hi és en aquesta proposició que comparteixen tots els grups.
Conclou que l’alimentació és un servei essencial i bàsic que entre tots han d’intentar
garantir, no només l’Ajuntament, sinó també la Generalitat, i cal fer força en aquest
sentit, i indica que, pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Acció Social.
La Sra. FUERTES expressa el vot favorable dels dos grups del Govern, que
comparteixen l’objectiu i l’orientació de la proposició.
Tot seguit, informa que l’IMSS disposa de prop de 17.000 targetes moneder Barcelona
Solidària nominals que estan repartint els centres de Serveis Socials, i, amb motiu de
l’emergència de la COVID-19 i de manera excepcional, s’han editat 12.000 targetes
moneder Barcelona Solidària sense nom, una actuació no permesa en una situació
ordinària per qüestions de control de blanqueig de capital, i estan sent repartides
mitjançant els professionals dels centres de Serveis Socials per atendre necessitats
bàsiques, especialment l’alimentació. En total, en aquest període de dos mesos s’han
repartit ajuts per un import de 3 milions d’euros.
Explica que al Govern tampoc no li agraden les cues per recollir aliments, ja que
sobreexposen la persona i responen a un model que no és el que vol. Concreta que el
Govern vol un model transformador i defuig de l’assistencialisme, de manera que la
seva prioritat és garantir l’alimentació mitjançant aquestes targetes. Tot i així, en un
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context d’emergència han augmentat un 30% els àpats servits a domicili; hi ha hagut
prop de 2.100 altes noves entre el 16 de març i el 8 de maig adreçades a persones que
necessiten atenció domiciliària; el servei d’àpats en companyia també s’ha convertit
en àpats a domicili amb motiu de l’estat d’alarma (s’han atès 892 persones a domicili
provinents d’àpats en companyia), i l’Ajuntament ha posat en marxa una desena de
dispositius repartits per tota la ciutat en què es lliura menjar a persones sense llar i
persones en situació de vulnerabilitat.
Pel que fa a les entitats del tercer sector i les xarxes de suport mutu, indica que s’han
posat en marxa punts de distribució d’alimentació i l’Ajuntament hi ha col·laborat en
tot allò que han necessitat. Per exemple, la coordinació amb entitats com Càritas, Creu
Roja i el Banc dels Aliments és constant i sistemàtica. Subratlla que per al Govern tot el
teixit social i associatiu ha estat cabdal en la gestió de l’emergència i, un cop més, posa
en relleu el seu valor i agraeix tota la feina que fa aquest col·lectiu, que és una riquesa
de la ciutat.
Amb relació als menjadors socials, assenyala que s’han flexibilitzat i actualment estan
estudiant la logística per mantenir les distàncies socials amb l’augment de torns, entre
altres mesures, i els menjadors per a persones sense llar no s’han tancat, però per
raons sanitàries s’ofereix pícnic per a les persones no residents.
Respecte de les persones grans o en situació de dependència, explica que la detecció
de necessitats s’ha fet mitjançant programes ja existents que s’han reforçat, com ara
el Vincles, i, quan es considera oportú, s’inclouen les persones en el servei d’àpats a
domicili. D’altra banda, s’han detectat situacions de vulnerabilitat mitjançant el SAD,
Salut i el CUESB (els centres d’atenció primària han pogut derivar a través del CUESB
les situacions de vulnerabilitat que requerien àpats a domicili), i durant les tres
primeres setmanes el servei de teleassistència va fer una campanya específica de
seguiment i detecció de necessitats, fruit de la qual es van detectar necessitats d’àpats
a domicili o altres serveis complementaris. A més, la campanya «Cistelles contra la
COVID» va repartir 20.000 paquets (més de 220 tones d’aliments).
En darrer lloc, confirma que s’han repartit totes les targetes moneder subministrades
per la Generalitat a les famílies que tenien concedida una beca menjador —es va
respondre sobre aquesta qüestió a la darrera sessió del Plenari— i s’han repartit
també les targetes moneder dels berenars als nens i nenes dels centres oberts que va
facilitar Afers Socials de la Generalitat.
La Sra. BARCELÓ agraeix la sensibilitat, el to i els vots favorables de tots els grups
davant d’un tema que han de treballar tots, govern i oposició conjuntament, per
garantir una necessitat tan important com l’alimentació, i observa que calen més
mesures, a banda de les que ha exposat la comissionada, per evitar el col·lapse de
Serveis Socials. Entén que aquest serà un tema que sortirà en el grup de treball de
drets socials del Pacte per Barcelona.
D’altra banda, dona les gràcies a les entitats del tercer sector i a les associacions de
veïns que han treballat i continuen treballant per garantir que l’alimentació arribi a
moltes famílies que estan sense ingressos durant aquesta pandèmia.
La Sra. BENEDÍ explica, sobre les targetes moneder, que enguany, excepcionalment,
s’ha pagat Setmana Santa i s’han cobert els festius fins a final de curs, quan la norma,
malauradament, només obliga a complir els lectius, i aclareix que la majoria de
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targetes menjador escolar que no s’han entregat corresponen a famílies que van dir
que les recollirien passada la pandèmia perquè segurament els seria més convenient.
La Sra. MUNTÉ diu que el seu grup celebraria molt que la totalitat de les targetes
haguessin arribat als seus destinataris, cosa que no tenia entesa així perquè les
mateixes informacions oficials que facilitava l’Ajuntament no anaven en aquest sentit,
i anuncia que en faran el seguiment oportú.
La Sra. FUERTES fa èmfasi en tot el que s’ha apuntat pel que fa a la situació de
vulnerabilitat sobrevinguda, que s’ha identificat i se segueix de molt a prop, així com
sobre la necessitat de conciliar aquestes mesures en un context d’emergència amb
d’altres que permetin apoderar les persones i capacitar-les realment per poder sortir
d’aquesta situació. Entén que totes les intervencions han anat en la mateixa direcció i
que és des d’aquí que han de treballar totes juntes.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Partit Popular:
5. –

(M1923/803) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
d’Espanya de forma urgent a formalitzar el conveni de capitalitat cultural i científica
amb l’Ajuntament de Barcelona previst a l’acord signat el passat 7 de febrer, i a
programar el calendari de les aportacions per tal de destinar els 25 milions d’euros
compromesos, que contempla el finançament per part de l’Estat, d’infraestructures i
projectes culturals i científics, incloent-hi les necessitats derivades de la crisi del
COVID-19
El Sr. RAMÍREZ explicita que la proposició fa referència a la capitalitat científica i
cultural de Barcelona, i comenta que tothom reconeix la capitalitat de la ciutat com a
capital de Catalunya, així com la seva indubtable projecció dins d’Espanya i com a
epicentre d’una gran regió del sud d’Europa i el Mediterrani, com també com a
metròpoli, com a ciutat del món oberta, plural i de llibertat, una realitat que des del
punt de vista cultural ha quedat momentàniament desfigurada o afectada pels efectes
devastadors d’aquesta gran pandèmia, com mostren algunes dades: la Fundació Miró
estima que pot haver perdut 1,3 milions d’euros el primer trimestre; el Museu Picasso,
1,6 milions; el MNAC, 2 milions, i el MACBA, 1,5. El Grup del PP no vol que aquesta
situació esdevingui definitiva i per això ara més que mai proposa i defensa que
Barcelona torni a ser capdavantera en l’àmbit cultural.
Puntualitza, però, que la intenció de la proposició no és la capitalitat de Barcelona en
si ni parlar d’aquesta capitalitat, sinó arribar a un acord per exigir al Govern d’Espanya
que recuperi el conveni de capitalitat cultural i científica de Barcelona, tal com preveu
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l’acord de col·laboració signat el 7 de febrer d’enguany entre el Govern d’Espanya i
l’Ajuntament de Barcelona, que també inclou que la ciutat aculli la III Conferència
Internacional d’Educació Superior de la UNESCO el 2021 i la convocatòria de la
Comissió de Col·laboració Interadministrativa entre ambdues administracions.
Posa de manifest que en el marc del primer acord es manifestava la intenció
d’ambdues parts (Govern d’Espanya i Ajuntament de Barcelona) d’impulsar un nou
conveni de capitalitat cultural i científica i recuperar a aquest efecte les quantitats
d’aportacions econòmiques corresponents al 2010 (25,8 milions d’euros), un pla que,
segons paraules de la mateixa alcaldessa de Barcelona i del president del Govern
espanyol, s’havien compromès a desenvolupar al més aviat possible.
El seu grup considera que és el moment de materialitzar aquest conveni i aquest
compromís, de manera que cal iniciar tan aviat com sigui possible els tràmits per
desenvolupar el conveni, malgrat la situació complicada que estem vivint, ja que, de la
mateixa manera que els ciutadans a poc a poc van recuperant la normalitat, les
relacions entre administracions també s’han d’anar normalitzant en el sentit de tirar
endavant projectes molt importants per a la cultura i per a Barcelona que, a més, són
especialment necessaris en aquests moments: davant la situació actual, que genera
necessitats econòmiques i d’inversió des del punt de vista econòmic i cultural arran de
la COVID-19, Barcelona ha de reclamar aquest conveni i és un bon moment per
materialitzar el compromís de destinar aquests 25 milions d’euros a la ciutat en
matèria cultural i científica, més enllà de la foto que es van fer els signants de l’acord
al febrer.
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
La Sra. SENDRA diu que aquesta proposició és una mica «trampa», ja que es presenta
en un moment en què la cultura necessita realment molts recursos i tots els centres
culturals estan patint molt (la COVID ha intensificat molt més encara el patiment que
ja tenien), però, a parer del seu grup, el marc en què es demana, la manera com es
demana i les quantitats que es demanen no són adients. Aclareix, però, que això no
significa que Barcelona no sigui capital cultural —ho és des de fa molt de temps— o
que el seu grup dubti de la potència i la dimensió creativa que té la ciutat o del fet que
necessita capacitat de finançament (en necessitava abans i en segueix necessitant
ara), ja que no en té cap dubte.
Exposa que Catalunya concentra actualment el 20-25% de gairebé tot el que hi ha a
l’Estat: el 21% de l’ocupació, el 20% de les empreses culturals, el 27% de les
biblioteques, el 21% dels centres de disseny, el 25% de les empreses de vídeojocs i el
22% del volum de negoci que es genera, segons dades del Ministeri recollides en un
informe que va fer el novembre de 2019, en què l’únic que falta és com es distribueix
l’aportació de l’Estat i quin impacte té cada regió en les exportacions, dues dades
fonamentals que caldria conèixer.
D’altra banda, assenyala que en aquest moment l’Estat aporta 137 milions als centres
nacionals i 15 als centres nacionals de Catalunya, i tot el pacte per la capitalitat es va
aturar el 2010 quan justament governava el PP, de manera que l’Estat deu a Catalunya
250 milions, corresponents a deu anys d’incompliment. El seu grup considera que no
és de rebut que ara es tanqui això amb l’aportació dels 25 milions del 2010, quan la
capitalitat de Barcelona i les necessitats financeres de la ciutat són evidents. Considera
que el que cal és un pacte real, seure, dimensionar objectivament quines són les
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necessitats i la capacitat de Catalunya com a motor d’Europa en temes de ciència, de
recerca i de cultura, i posar tots aquests elements a la taula de negociació. En aquest
sentit, recorda que, quan es va plantejar fer el grup d’estudis de polítiques culturals,
es va proposar que aquest fos el primer tema a debatre: quin és el pes, quines són les
necessitats i quin és el futur a deu anys que necessita la cultura del país i de la ciutat.
Conclou que tancar aquest tema ara ràpidament simplement demanant els 25 milions
d’euros que es deuen del 2010 seria una mala aposta i un mal ajut a la cultura del país.
El Sr. MASCARELL observa que l’esperit que hi ha darrere de la idea de capitalitat
cultural i científica que té el PP no coincideix amb el de JxCat, i subratlla que durant
anys el PP ha combatut precisament la cocapitalitat de Barcelona i el 2010 es va tallar
justament el que ara demana.
El seu grup està convençut que l’Estat fa molts anys que impedeix que es desplegui
aquesta capitalitat barcelonina des del punt de vista cultural i científic, una estratègia
que va fracassar amb el PSOE de González i de Zapatero i amb el PP d’Aznar i de Rajoy,
i que tornarà a fracassar ara, entre altres motius, perquè essencialment els partits que
comanden l’Estat, els seus correligionaris, no hi creuen i no hi han cregut mai. Entén,
doncs, que apel·lar a Madrid per aquesta capitalitat cultural és un exercici estèril.
D’altra banda, assenyala que els barcelonins paguen molts impostos a l’Estat i el
retorn que es produeix a través del procés autonòmic ni és just ni és el que correspon
per poder desplegar des de l’autonomia, tal com l’Estatut fixava en el seu moment,
polítiques culturals sòlides des del punt de vista financer. Afegeix que, atès que
Barcelona paga molts impostos i que és evident que la Generalitat, que és a qui
correspondria ajudar la capitalitat de Barcelona, està mal finançada, des del punt de
vista purament pragmàtic s’ha acceptat i s’acceptarà que l’Estat tingui obligacions
complementàries sobre la ciutat de Barcelona, com va quedar establert el 2007 a la
Carta municipal: l’Estat havia de donar suport directament als centres culturals de
capitalitat. Això va deixar-se de fer el 2010 per voluntat estrictament política del PP, i
ara l’Estat tindria un deute acumulat de 250 milions amb la ciutat de Barcelona. Per
això, des d’aquest punt de vista, per raons purament pragmàtiques, el seu grup
considera correcte que l’Estat pagui aquests recursos que necessita la ciutat i
necessiten els seus equipaments culturals, actualment amb serioses deficiències
financeres.
Pels motius exposats, el Grup de JxCat s’absté en aquesta proposició.
La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, que està d’acord que
Barcelona és una ciutat referent en l’àmbit cultural, però també opina que el Govern
municipal, que és el mateix que hi havia en la legislatura passada, no ha treballat com
cal aquest àmbit. Per exemple, no ha presentat un pla de cultura amb objectius,
calendari i pressupost, ni el projecte museístic per a Barcelona, i moltes propostes
concretes per a l’àmbit cultural han quedat pendents.
Posa de manifest que el conveni al qual ha fet referència el Sr. Ramírez, que preveu el
finançament per part de l’Estat d’infraestructures i projectes culturals i científics, es va
eliminar el 2011, i el seu grup considera que trencar aquest compromís va ser un
error, ja que creu en la importància de la retroalimentació del coneixement entre
administracions, tant en l’àmbit cultural com en el científic, i considera que el treball
conjunt entre administracions és clau.
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Assenyala que la previsió és que l’aportació de l’Estat sigui a l’entorn de la xifra
econòmica del darrer conveni signat el 2010; demana al Govern que confirmi aquesta
quantitat, i observa que la signatura es va fer abans de la pandèmia i hi va haver fotos
i notícies en premsa, però l’important és passar a l’acció, ja que una signatura sense
concretar res és un error. Subratlla que la concreció és molt important i és un dels
punts on el Govern municipal acostuma a fallar: molts eslògans i bones intencions,
però amb manca de concreció.
Per acabar, indica que el seu grup considera que cal tenir present aquest conveni i
adaptar-lo a la situació produïda per la COVID-19, que ha provocat molt de patiment
en el sector cultural —el prec del seu grup corresponent al punt 11 de l’ordre del dia
pretén ajudar aquest sector—, i demana al Sr. Subirats que expliqui, malgrat la
incertesa provocada per la pandèmia, en quin punt es troba la III Conferència
Internacional d’Educació Superior de la UNESCO, que hauria de tenir lloc a Barcelona
el 2021 (l’acord preveia que el Govern espanyol hi donés suport).
La Sra. PARERA posa de manifest que el Grup de BxCanvi sempre ha defensat que a
Espanya hi ha dues grans capitals, Madrid i Barcelona, i l’Ajuntament ha aprovat una
proposició seva per reconèixer la cocapitalitat de Barcelona, així com la instauració
d’una taula de treball conjunt entre ambdues ciutats per tal de fer front a la crisi
econòmica actual.
Subratlla que la col·laboració entre administracions sempre és necessària i avui ho és
més que mai: calen recursos de tot arreu, propis, de la Generalitat, del Govern central,
de la Unió Europea i de qualsevol lloc d’on es puguin aconseguir. D’altra banda,
remarca que el fet que una part incompleixi (tant el Govern central com el Govern de
la Generalitat han incomplert en moltes coses en relació amb l’Ajuntament de
Barcelona) no implica que l’altra part hagi de deixar de reclamar que es compleixi, si
bé també cal pensar què ha fet malament un mateix i no només la resta. En aquest
cas, observa que ells tampoc no ho han posat fàcil per restablir unes relacions
mínimament normals amb el Govern central, i tothom hi té part de responsabilitat.
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que entén que si hi ha un conveni
de col·laboració signat cal exigir-ne el compliment, on calgui i com calgui, ja que no es
pot renunciar a cap ajut vingui d’on vingui, menys encara en moments com l’actual.
El Sr. SUBIRATS manifesta l’opinió que la proposició que s’ha presentat segurament és
oportuna i, alhora, té una dosi d’oportunisme que també cal destacar: resulta
relativament contradictori que ara el PP faci èmfasi en aquesta qüestió quan va ser el
mateix PP qui va deixar de complir els compromisos que s’havien establert en l’època
de Zapatero. En aquest sentit, explica que el 2018, a l’inici de la seva funció com a
comissionat, va visitar el secretari d’Estat de Cultura i va rebre una negativa amb
relació a aquesta qüestió.
No obstant això, els grups del Govern voten a favor de la proposició, perquè forma
part de la trajectòria que han seguit al llarg d’aquests mesos i a partir de la signatura al
febrer d’aquesta proposta de bicapitalitat.
Tot seguit, comenta que, si bé per part del Ministeri de Cultura hi ha hagut algunes
vacil·lacions amb relació a les prioritats de cultura en època COVID, les darreres
setmanes hi ha hagut una manifestació explícita per part del ministre que es volia
complir aquest tema de la bicapitalitat. Consegüentment, el Govern municipal ja fa
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setmanes que demana que hi hagi una concreció d’aquest pacte i que es posi fil a
l’agulla en aquest tema amb relació a la situació que s’està donant per la COVID.
El Sr. RAMÍREZ agraeix els vots de tots els grups, especialment del Govern, ja que és
important assumir el compromís d’aprofitar aquests moments complicats per
demanar que es materialitzi l’acord de col·laboració que es va signar al febrer.
Respecte als comentaris que qualifiquen la proposició d’oportunista o contradictòria,
respon que no presentava la proposició per entrar en debat ni per mirar al passat. A
parer seu, si bé és cert que en el passat hi ha hagut molts incompliments per part de
moltes administracions i s’ha de reconèixer, això no significa que l’Ajuntament no hagi
de reclamar el que considera que és millor per a la ciutat, sobretot quan hi ha un
acord de col·laboració i quan el que reclama està recollit a la Carta municipal de
Barcelona, com ha assenyalat el Sr. Mascarell.
D’altra banda, considera que cal aprofitar les sinergies que hi ha entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Govern d’Espanya, governats pels mateixos partits, ja que aquest fet pot
afavorir l’entorn per adquirir compromisos i dur-los a terme, i subratlla que en aquests
moments complicats des del punt de vista econòmic, cultural i científic a causa de la
pandèmia de la COVID-19, Barcelona no pot renunciar a exigir els recursos de
col·laboració amb l’Administració de l’Estat per la seva capitalitat.
Entén que es podria discutir sobre la idea millor o pitjor de capitalitat de Barcelona i el
seu encaix dins l’Estat, però sense desaprofitar l’oportunitat d’aconseguir recursos, ja
que el món cultural té unes necessitats financeres i de recursos globals molt
importants, i això és el que planteja aquesta proposició, que fa referència a una petita
part d’aquests recursos, corresponents al conveni de capitalitat que ha d’aportar
l’Estat.
Per acabar, agraeix que s’hagi aprovat la proposició i remarca que la possibilitat que la
crisi actual comprometi aquests recursos —igual que en el passat la situació derivada
d’una crisi molt important va donar lloc a incompliments— no implica que s’hagin de
deixar d’exigir.
La Sra. SENDRA diu que el seu grup en absolut impedirà que es faci aquest acord, però
demana seriositat en com es defineix aquest pacte. Insisteix que s’ha de fer valorant
tot el pes que té la cultura en aquest país i tot el deute pendent i donant-li la
importància que té. Subratlla que el seu grup està d’acord que es faci ara aquesta
negociació, en un moment de crisi, però entén que tots els grups s’han de posar
seriosament a favor perquè realment es faci de manera objectiva.
Remarca que en aquest moment no s’està rebent ni el 5% del que correspondria i
insisteix que cal ser seriosos amb la cultura del país, comprometre’s amb el deute i
donar-hi tot el suport, de manera que tots els grups haurien d’anar més enllà
d’aquests 25 milions del 2010 i demanar el que la cultura de Barcelona realment
necessita.
El Sr. MASCARELL manifesta l’opinió que aquesta qüestió es resoldrà ben aviat, atès
que els governs de Barcelona i d’Espanya són molt similars i entén que això farà que
no calgui continuar pidolant i que es concreti aquesta iniciativa, com necessiten els
centres culturals.
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D’altra banda, diu al Sr. Ramírez que justament perquè miren al futur de manera
diferent plantegen les coses sobre això de manera diferent.
El Sr. SUBIRATS informa que abans de la COVID ja s’havia decidit quina seria la
distribució de recursos que aportaria cada govern (de l’Estat, de la Generalitat i
municipal) a la Conferència d’Ensenyament Superior de la UNESCO; és una cosa que ja
estava en marxa i no creu que hi hagi cap problema.
Respecte de la participació de l’Estat en els equipaments de la ciutat, assenyala que
tant al Liceu com al TNC i al Teatre Lliure la presència de l’Estat s’ha mantingut i aquest
ha anat assumint els seus compromisos, si bé no ha avançat en d’altres, però va
manifestar la voluntat de ser-hi. D’altra banda, indica que la presència de l’Estat en
alguns centres científics ha millorat, i hi ha un tema important pel que fa a la
Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida que ha estat l’extensió dels temps en
el tema dels parcs científics.
Per acabar, afirma que es treballa per posar fil a l’agulla en relació amb tots els temes
que s’han exposat; es mostra d’acord amb la Sra. Parera que també és necessari mirar
què fa malament un mateix, i observa que l’infrafinançament de la cultura en el cas de
la Generalitat ha estat reconegut per la mateixa consellera i per tots els sectors
culturals, que demanen que el pressupost per a cultura arribi al 2%, com s’ha promès
tantes vegades.
La Sra. SENDRA expressa l’abstenció del seu grup.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i l’abstenció d’Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya.

APROVADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
6. –

(M1923/800) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Consorci
d’Educació de Barcelona, com a ens públic sorgit de la voluntat de cooperació entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, a demanar a la Generalitat de
Catalunya un pla d’ajut per totes les escoles concertades de Barcelona. Aquest pla ha
d’incloure: - La liquidació del deute de la Generalitat amb les escoles concertades. Ajudes econòmiques als centres per fer front al tancament prematur al que s’han vist
exposats. - Les tasques de desinfecció i el material de protecció i de seguretat per
poder obrir les portes dels centres. - Test al personal docent i auxiliar del centre per
garantir la seguretat dels infants, personal i famílies. - Suport per poder obrir les
portes per fer el tancament escolar encara que no es puguin reprendre les classes. Demanem un pla que tingui la voluntat de minimitzar l’impacte econòmic i social de
l’actual crisi, que asseguri la supervivència dels centres concertats en favor del
professorat, dels alumnes i de les seves famílies i, en definitiva, del sistema educatiu
de Catalunya.
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La Sra. PARERA manifesta la sensació del seu grup que hi ha un problema molt greu
amb l’escola concertada: l’Administració no es creu que l’escola concertada forma part
del sistema educatiu; sistemàticament és la gran oblidada en les decisions que pren, i
no és conscient que l’Administració també en forma part. Observa que la recent
rectificació del conseller Bargalló n’és un exemple més: en l’últim moment va rectificar
pel que fa a la decisió de donar material de protecció a les concertades perquè es
pugui fer la preinscripció presencial amb mesures de seguretat, quan en tot moment
s’hauria de tenir molt clar que se l’ha de tractar igual que l’escola pública en relació
amb aquestes mesures.
Subratlla que l’Ajuntament no pot girar l’esquena al 60% de l’alumnat de Barcelona (el
percentatge de l’escola concertada) i que, com a part del Consorci d’Educació, no pot
eludir responsabilitats dient que la competència en matèria d’educació és de la
Generalitat: l’Ajuntament té veu en aquest consorci i l’ha de fer sentir, ara més que
mai.
Qualifica de gravíssim que s’estigui tractant l’educació —no per part de l’Ajuntament
específicament, sinó en general— com si no fos un servei essencial i que s’hagi decidit
no obrir les escoles —mentre s’obren tot de serveis— i, per tant, no s’estiguin atenent
les necessitats dels alumnes, de les famílies i de les escoles, que han hagut de fer front
a un conjunt de despeses addicionals arran de la situació actual que en dificulta molt
la subsistència. Afegeix que necessiten ajuda per fer el tancament del curs, que és
bàsic, i l’Administració ha de lluitar perquè aquest tancament es pugui fer de forma
presencial, i comenta que les escoles han de poder oferir activitats o casals durant
l’estiu (no pot ser que només n’ofereixi l’Administració pública) i l’Administració les ha
d’ajudar a fer-ho.
D’altra banda, qualifica de molt preocupant l’anunci que el curs vinent —cal pensar
com serà l’inici del curs escolar al setembre— només hi podrà haver una mitjana de
13 alumnes a cada classe, cosa que implica duplicar línies, personal, material i
instal·lacions i tenir més aules, entre altres coses. Pregunta com afrontaran això les
escoles i subratlla que l’Ajuntament s’hi ha d’implicar.
A continuació, posa de manifest que la situació de les famílies ha canviat i moltes
d’elles han entrat en situació de vulnerabilitat i no poden fer front a les quotes ni als
ajuts que donaven a l’escola concertada, una escola infrafinançada —les patronals
d’aquestes escoles han denunciat constantment l’infrafinançament sistemàtic que
pateixen any rere any— que confiava en aquests ajuts voluntaris de les famílies que
ara no poden fer, cosa que està provocant manca de liquiditat, tensions a les
tresoreries i, fins i tot, que moltes vegin perillar la seva viabilitat.
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquesta proposició. Entén que si de
debò es creuen l’escola concertada i el sistema i el model mixt d’educació que hi ha,
tots hi han de donar suport, ja que demana una cosa que és bàsica: la liquidació del
deute de la Generalitat amb les escoles concertades, que es va acumulant any rere
any. Subratlla que la concertada no ha d’estar finançant els comptes de la Generalitat,
sinó que és al revés.
D’altra banda, observa que els centres necessiten ajuts econòmics per fer front a un
tancament prematur que els ha perjudicat molt; s’ha d’ajudar amb les tasques de
desinfecció i facilitar-los material de protecció i seguretat per poder obrir les portes
dels centres, ja sigui al juny, durant els casals, si es fan, o al setembre; s’han de fer
tests —són ràpids, senzills i econòmics— perquè les famílies puguin deixar els seus fills
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amb una certa garantia de seguretat, que també han de tenir el professorat i la resta
del personal que hi treballa, i s’ha de buscar la manera que les escoles puguin obrir les
portes, encara que sigui una setmana, per fer el tancament escolar. Comenta que no
cal que sigui per fer classes, sinó que pot ser senzillament per retrobar-se, ja que, si no
es fa, s’arrossegarà el problema tot el primer trimestre del curs següent i serà molt
complicat gestionar-ho. A més, a la resta d’Europa tots els alumnes estan ja a classe.
La Sra. SENDRA manifesta l’opinió que aquesta proposició planteja dues coses: d’una
banda, quina és la situació i com s’ha d’actuar davant la crisi de la COVID, i, d’altra
banda, com s’ha de reordenar el sistema educatiu a Catalunya, i diu a la Sra. Parera
que, segons la informació de què disposa, quan va començar la crisi es va pagar tot el
deute pendent que hi havia. Entén que caldria actualitzar aquesta informació i que en
aquests moments hi ha elements que estan sent objecte de negociació entre les
escoles concertades i el Departament per veure què es paga de l’impacte que ha
tingut la COVID: l’escola concertada ha presentat un import de 16 milions al mes i s’ha
d’avaluar quina part d’aquest import pot quedar inclosa en totes les ajudes que hi ha
per part de totes les administracions i quines són explícites d’Educació.
A continuació, afirma que els tests s’han garantit en tot l’estat d’alarma i comenta que
la reobertura de les escoles s’està treballant escoltant els científics i epidemiòlegs, ja
que és un tema sensible i cal tenir en compte, encara que en alguns països com
Alemanya ja hagin obert, que Espanya ha tingut la taxa de morts més elevada. Afegeix
que demà o dijous hi ha prevista una compareixença del conseller, de manera que
caldria esperar a veure què s’està acordant en aquests moments.
Es mostra d’acord amb l’afirmació que cal fer tots els possibles per tornar a posar en
marxa l’educació al més aviat possible, atès que és un servei essencial, però subratlla
que cal fer-ho seguint les normes de seguretat, i si aquestes diuen que hi ha d’haver
quinze alumnes per aula, caldrà respectar-ho, tot cercant solucions per fer-ho
possible. Observa que la cultura pot ser una eina de suport en aquest sentit: centres
cívics, museus, biblioteques, etc. poden oferir un programa alternatiu complementari
al que fan les escoles i posar tota la ciutat al servei de l’educació, amb creativitat i
imaginació, però també amb molta cura amb les normes de seguretat per protegir els
infants.
Respecte al projecte educatiu del país per als propers deu anys, el seu finançament i la
reordenació de les prioritats, el seu grup continua pensant que cal un pacte per
l’educació. En aquests moments, cal posar les bases per analitzar objectivament
quines possibilitats hi ha ara, quines necessitats i quines són les previsions que cal
complir aquests propers deu anys i com es financen.
Conclou que caldria analitzar el tema de la COVID amb calma, esperar a la
compareixença del conseller, mirar objectivament quines són les despeses que
realment corresponen a Educació i quines quedarien incloses en les ajudes globals, així
com la manera de fer el sistema sostenible, però sense barrejar-ho tot en una única
intervenció, perquè així es crea encara més confusió. D’altra banda, considera que no
és un tema que correspongui al Consorci de Barcelona.
Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició.
La Sra. MUNTÉ coincideix que aquesta proposició té dues parts ben diferenciades: una
que fa referència al deute del Departament d’Educació amb l’escola concertada i els
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ajuts per fer front a la situació de tancament d’escoles, i una altra que té a veure amb
els elements de protecció a les escoles durant el període de preinscripció.
Dit això, assenyala que el Grup de JxCat sempre considera el sistema educatiu de
Catalunya com un tot, d’acord amb el concepte del servei d’educació format per
centres públics i de titularitat privada sostinguts amb fons públics, i sempre estarà a
favor d’un millor finançament tant de l’escola concertada, actualment infrafinançada
(el cost real de la plaça escolar és una assignatura pendent des de fa molt de temps),
com de l’escola pública.
Posa de manifest que en aquests moments l’escola concertada té greus problemes de
liquiditat i de tresoreria i hi ha moltes famílies que no poden fer front als pagaments,
entre altres motius, perquè moltes persones estan afectades per ERTO que no es
cobren puntualment, un fet gravíssim. Afegeix que avui el seu grup presenta un prec
en relació amb les llars d’infants privades, ja que també el preocupa molt la seva
situació.
Manifesta el parer del seu grup que no s’ha d’observar la problemàtica d’una manera
parcial, perquè aleshores no s’estaria sent prou objectiu, i observa que Catalunya
pateix un greu infrafinançament del servei d’educació, com també del servei de salut o
del servei d’atenció a la dependència.
A continuació, diu al grup proposant que els hauria agradat veure a la proposició més
exigència amb relació a l’Ajuntament de Barcelona i que no només mirés cap al
Govern de la Generalitat —la regidora ha inclòs aquest element a la seva intervenció,
però no es reflecteix al text de la proposició—, i, atès que hi ha unes responsabilitats
compartides en base al Consorci d’Educació, pregunta quin és el pla de contingència
de l’Ajuntament respecte a allò que és competència seva, per exemple les escoles
bressol. Subratlla que un tuit de l’alcaldessa demanant que s’obrin les escoles no és ni
suficient ni adient, ja que, si bé és cert que s’han d’obrir, s’ha de fer quan les
circumstàncies ho recomanin, no abans, i amb plena seguretat per a tothom.
En darrer lloc, explica que el seu grup es va manifestar contrari a la intenció inicial del
Departament d’Educació de lliurar material de protecció només a les escoles públiques
i va celebrar la seva rectificació, ja que no es pot discriminar ningú, i menys quan es
parla de protecció i de seguretat de treballadors i treballadores, infants i famílies;
demana que es tingui en compte l’esforç que fa el Govern de la Generalitat per fer
front a tota aquesta situació, i expressa l’abstenció del seu grup en aquesta proposició.
La Sra. BARCELÓ posa èmfasi en la importància de recalcar i reforçar el paper de les
escoles concertades a l’hora de garantir l’escolarització: l’escola pública, per la qual el
seu grup aposta, no garanteix la demanda de places educatives, i més de la meitat de
l’alumnat està matriculat en centres educatius concertats. Per això, l’Administració ha
de donar facilitats a l’escola concertada i no més problemes.
Posa de manifest que el Govern de la Generalitat, on governen JxCat i ERC, havia
decidit, com va informar a través del conseller Bargalló, no subministrar material de
prevenció a les escoles concertades, quan davant del virus l’Administració pública ha
de garantir la prevenció sense discriminar ningú, i subratlla que, si no hagués
rectificat, hauria comès un error inadmissible, vergonyós i lamentable.
Assenyala que no és el primer cop que la Generalitat menysté l’escola concertada. Per
exemple, recentment no volia dotar el sistema educatiu d’un finançament suficient
per garantir els concerts actuals dels centres educatius concertats i assegurar els
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recursos necessaris per atendre l’alumnat amb dificultats socioeconòmiques o
necessitats educatives específiques. Subratlla que ja n’hi ha prou de posar traves a
l’escola concertada.
A continuació, qualifica de lamentable i molt populista el tuit que va publicar la
Sra. Colau la setmana passada en què demanava que s’obrissin les escoles de manera
immediata, quan Barcelona encara estava a la fase 0. Comenta que tothom vol que
s’obrin els centres educatius, però subratlla que s’ha de fer amb seguretat, amb
mesures sanitàries i amb prevenció.
Per acabar, insisteix que cal actuar amb prudència —totes les administracions
públiques ho han de fer—; subratlla que l’Ajuntament de Barcelona forma part del
Consorci d’Educació i que ser-hi és més que estar assegut a una cadira i cal prendre
decisions, tot donant facilitats a les escoles públiques i concertades i, evidentment,
garantint el material de prevenció necessari, i expressa el vot favorable del seu grup a
la proposició.
El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, que entén que el model
d’educació de Catalunya s’ha de basar en la pluralitat, amb escoles públiques,
concertades i privades, que constitueixen l’èxit del model d’escola catalana, i posa de
manifest que darrerament les associacions de pares i mares de l’escola concertada
han denunciat l’infrafinançament dels concerts educatius. Concreta que a Catalunya
l’aportació pública per alumne ha disminuït un 6,1% els darrers anys i les famílies van
augmentar entre el 2010 i el 2015 la seva aportació en més de 114 milions d’euros,
mentre que l’aportació de la Generalitat de Catalunya al mòdul del concert en el
mateix període es va reduir (està congelat des del 2012).
Assenyala que la reducció de l’aportació de la Generalitat de Catalunya (l’aportació
pública s’encarregava del 60,4% el 2010 i de poc més del 55% el 2015) fa que s’allunyi
del principi de gratuïtat que fixa la Llei d’educació de Catalunya i que s’estigui asfixiant
un model educatiu legal, reconegut per la Llei d’educació catalana i, tot i que la llei
recull el principi de gratuïtat de l’escola concertada, hi ha dificultats per donar-hi
compliment, ja que no només cal assegurar els concerts que la Generalitat vol asfixiar,
sinó que també s’han d’incrementar les subvencions que reben els col·legis concertats,
que són del tot insuficients, i hi ha partides com les despeses congelades des de fa
molts anys. Així, els centres concertats han de fer front a despeses de manteniment
molt importants que en el cas de l’escola pública assumeix l’Ajuntament.
A continuació, indica que el seu grup entén que en aquests moments tan difícils i de
gran vulnerabilitat a causa del coronavirus l’escola concertada pot tenir dificultats per
fer front en solitari a les despeses derivades de les desinfeccions dels centres escolars,
els processos administratius i el material necessari per tornar a obrir, a més de la
limitació del nombre d’alumnes per classe i de les despeses que arribaran quan es
facin activitats, casals d’estiu o el tancament del curs escolar.
Per acabar, posa de manifest que el seu grup presenta avui un prec perquè quan es
faci la preinscripció presencial a la concertada es faciliti el material sanitari necessari
per garantir les condicions sanitàries oportunes, i subratlla que cal donar suport al
model educatiu de Catalunya, que és molt variat.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Educació.
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La Sra. TRUÑÓ indica que el Govern està d’acord que cal concebre l’educació com a
servei essencial, donar-li molta més força i prioritzar les necessitats dels infants i de les
famílies, que durant el confinament i la gestió d’aquest en molts moments no han
tingut prou rellevància, i també coincideix que el sistema educatiu està infrafinançat,
especialment l’oferta pública, però també la concertada, que forma part del sistema
d’educació de Catalunya i acull una part molt important dels infants i joves de la ciutat.
Tot seguit, comenta que tothom és conscient de les discrepàncies que hi ha pel que fa
al model educatiu, respecte del pes que han de tenir l’oferta escolar pública i la
concertada, i subratlla que els centres privats sostinguts amb fons públics s’han de
corresponsabilitzar de la distribució equilibrada de l’alumnat amb més vulnerabilitat
social.
A continuació, observa que tothom vol minimitzar l’impacte econòmic i social de la
COVID en aquests centres, però, com ja s’ha dit, la proposició planteja dues qüestions:
d’una banda, una anàlisi més estructural del servei que presta l’escola concertada, i,
d’altra banda, l’impacte en el sistema educatiu de l’emergència i el risc que hi ha de
crisi educativa.
Posa de manifest que el Consorci d’Educació no gestiona la part d’escoles concertades,
sinó que ho fa directament el Departament; tota la qüestió de decrets d’admissió i
decrets vinculats a la concertada està sent objecte de debat i formulació, i el Govern
municipal no considera que la Comissió hagi de tractar el fet que l’Ajuntament hagi
d’instar el Consorci a demanar un pla d’ajuts a la Generalitat per a l’escola concertada,
de manera que no comparteix el text de la proposició i, consegüentment, hi vota en
contra. Explica, però, que l’Ajuntament, en espera de les instruccions que arribin
aquesta setmana del Departament d’Educació de la Generalitat, està dedicant
esforços als plans que està treballant per abordar la reobertura dels centres educatius
amb les millors condicions possibles de protecció, tant dels infants i de les famílies
com dels treballadors, una preocupació compartida per tots els grups.
La Sra. PARERA subratlla que ja es va assolir un pacte per l’educació, el resultat del
qual va ser el model educatiu actual, i s’hi pot creure o no, però el que no és lícit,
encara que s’aposti per més escola pública —això és molt lícit—, és deixar caure
l’escola concertada per aconseguir el model que ideològicament es vol. Remarca que
això, que és el que està passant, és immoral i inacceptable.
Afirma que el seu grup ha estat molt exigent amb tothom (Generalitat, Consorci i
Ajuntament) i nega que s’hagin garantit mesures de seguretat a les escoles
concertades, que han hagut d’autofinançar la desinfecció dels centres per poder fer
les preinscripcions. Nega també que s’estigui donant suport a aquests centres i que
s’hagi liquidat el deute, i demana que es deixi de mentir sobre això i que tots els grups
siguin clars —el seu grup ho és— i diguin si volen un altre model, en lloc d’enganyar
dient que creuen en el model actual alhora que el destrueixen. Subratlla que això és
ser molt hipòcrita i que amb l’educació no es pot jugar.
La Sra. MUNTÉ diu que el seu grup, que s’absté en aquesta proposició, sempre defensa
l’escola concertada i no es deixarà dir el contrari.
La Sra. BARCELÓ afirma que la intervenció del Govern municipal evidencia el poc
suport que dona a l’escola concertada, ja que s’excusa dient que no és competència
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seva quan sovint proposa temes que no ho són. Com a portaveu d’un grup de
l’oposició, li exigeix que, en el marc del Consorci d’Educació, també defensi les
necessitats de l’escola concertada i deixi de banda la ideologia.
Subratlla que estem en una pandèmia i que l’escola concertada garanteix les places
educatives de la ciutat i ha de rebre el suport del Govern municipal —ara no el té—,
que no ha de caure en la ideologia d’estar en contra de l’escola concertada.
La Sra. TRUÑÓ remarca que el Consorci d’Educació ha confirmat que gestiona els
pagaments de concerts i que actualment els pagaments a tots els centres concertats
de la ciutat estan al dia. Afegeix que les informacions de què disposa el Govern
municipal són les que va traslladant, i el Departament d’Educació en el marc de la
gestió de l’emergència també ha comunicat als representants dels centres educatius
concertats que es farà càrrec del cost econòmic de la compra del material higiènic i
sanitari als centres de cara a la preinscripció presencial, que comença avui.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi, desfavorable de
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i
l’abstenció de Junts per Catalunya.

REBUTJADA
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
7. –

(M1923/775) Que especialment aquest estiu el Govern municipal recolzi
econòmicament a les entitats del lleure, ampliant la dotació de les beques i criteris,
reforçant el seu finançament i que faciliti i acompanyi en l’organització d’activitats de
lleure a la ciutat obrint i ampliant la programació dels equipaments municipals i
programes com el de patis oberts, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats
dels infants i adolescents i vetllar per la salut i el benestar emocional dels infants,
adolescents i joves de Barcelona, i les seves famílies.
El Sr. ZAÑARTU observa que enguany les vacances d’estiu seran tímides, amb poc
marge de moviment, poc contacte físic i molta necessitat, sobretot econòmica, i el
gran nombre d’infants que es quedaran a Barcelona han de poder gaudir, aprendre i
tenir accés als recursos educatius, dins dels quals l’educació en el lleure té un paper
fonamental, no com a aparcament d’infants ni com a extensió de l’escola formal
després de mesos sense classes presencials, sinó com a eina per garantir la igualtat
d’oportunitats. D’altra banda, assenyala que l’educació en el lleure durant els mesos
d’estiu ha de ser un procés que vagi molt més enllà dels casals d’estiu, i enguany més
que mai cal garantir que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats en atenció
social, benestar emocional, educació, salut, esport, accés a la cultura i respecte pels
seus drets més bàsics, independentment del barri on visquin.
Posa de manifest que el 2008 aproximadament un de cada quatre infants i
adolescents ja rebia una beca per poder participar en activitats de lleure i explica que,
a parer del seu grup, cal treballar sobretot en tres línies: garantir i reforçar quantitat i
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criteris de beques per a famílies; reforçar el finançament de les entitats que hauran de
fer un esforç d’inversió per garantir la seguretat als infants, per exemple en coses tan
simples com tendes de campanya per als que vagin de campaments, i acompanyar
l’organització d’activitats obrint i ampliant horaris d’equipaments i programes com el
de Patis oberts, així com establir els protocols necessaris per garantir la seguretat
d’aquests espais.
D’altra banda, subratlla que també cal treballar perquè la inversió en els elements per
garantir la seguretat i la higiene dels infants no vagi en detriment de les condicions de
treball dels milers de joves que a la ciutat i al país treballen en empreses que es
dediquen al lleure, de vegades en condicions que no són les desitjables.
El seu grup entén que l’Ajuntament ha de garantir el dret al lleure i per això demana
que es prepari la ciutat a favor dels infants, els adolescents, els joves i, sobretot, les
famílies.
El Sr. ESCUDÉ agraeix la presentació del prec, que el Govern accepta i en la línia del
qual treballa des del primer dia en plena sintonia amb l’àrea corresponent de la
Generalitat, i hi continuarà incidint.
Posa de manifest que, amb la voluntat d’arribar a totes les famílies de la ciutat
independentment del nivell d’ingressos, el període de sol·licitud d’ajuts econòmics de
la campanya s’ha allargat fins al dia 31, i agraeix tota la feina que estan fent tant els
professionals municipals com les empreses gestores d’equipaments per poder oferir
tota l’activitat amb les millors garanties. Estén l’agraïment a totes les persones que
treballen i fan voluntariat en entitats que col·laboren en aquestes activitats d’estiu, ja
que també és gràcies a elles que aquest any, que és excepcional, es podrà presentar
una campanya d’estiu extraordinària amb el nivell i la categoria que sempre han tingut
aquestes campanyes.
El Sr. ZAÑARTU s’afegeix als agraïments, sobretot a tots els voluntaris que treballen
durament en el sector de l’educació en el lleure, en entitats o espais, i agraeix
l’acceptació del prec.

ACCEPTAT
8. –

(M1923/774) Que l’Ajuntament de Barcelona emeti una línia especial d’ajuts per a les
entitats socials que estan col·laborant en l’atenció a les persones afectades per la crisi
de la COVID19, per tal de compensar el sobreesforç que això els ha comportat, i
garantir-ne la liquiditat i imprescindible continuïtat.
La Sra. BENEDÍ posa en relleu que, davant la crisi sanitària, social i humanitària de la
COVID-19, la xarxa d’entitats socials del tercer sector de Barcelona s’ha bolcat a
atendre i acompanyar les necessitats urgents de moltes veïnes i veïns que, ja sigui per
desconeixement, dificultats de mobilitat o altres motius, no han pogut o no han sabut
accedir als serveis socials de l’Ajuntament. Observa que aquestes entitats en la
majoria dels casos han hagut d’aturar els projectes ja engegats i programats per tal de
donar resposta a una necessitat emergent com està sent la crisi alimentària, i també
en molts casos hi han hagut de destinar tots els seus recursos econòmics i fons de
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tresoreria, sense els quals a partir d’ara podria perillar el sosteniment de les seves
activitats.
Remarca que la seva dedicació està sent fonamental per atendre moltes famílies que
sense aquest suport de les entitats i sense accés als serveis socials quedarien
abandonades a la seva sort —més ben dit, a la seva dissort— davant d’aquesta crisi,
una crisi que, malauradament, es mantindrà els propers mesos o potser anys, més
enllà de la crisi sanitària, que ja ha derivat en una crisi social, laboral i econòmica de
gran envergadura, i que farà més necessàries que mai les tasques que desenvolupen
aquestes entitats.
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Acció Social.
La Sra. FUERTES assenyala que l’Àrea de Drets Socials col·labora en els projectes de les
entitats de la ciutat subvencionant-ne les propostes mitjançant la convocatòria
general de subvencions, que actualment està en avaluació, amb subvencions
nominatives que estan en el pressupost aprovat pel Plenari de l’Ajuntament i amb
subvencions extraordinàries derivades de situacions puntuals i d’emergència com
l’actual.
Exposa que en el pressupost del 2020 es preveuen més de 30 convenis de
col·laboració amb entitats del tercer sector per fer atenció social i projectes socials a la
ciutat per valor de més de 6 milions d’euros, i, pel que fa a la prestació de serveis
directes de l’àmbit social, des de l’IMSS i en col·laboració amb entitats socials i
empreses del tercer sector hi ha un total de 66 serveis amb un valor de 63,3 milions
d’euros.
D’altra banda, informa que, durant l’estat d’alarma i vinculat a les actuacions
d’emergència per fer front a la COVID-19, s’han posat en marxa equipaments i espais
de dutxes i s’han donat més de 3.800 àpats en col·laboració amb entitats socials.
Indica que aquests equipaments i serveis continuen en funcionament, i les despeses
acumulades per les necessitats de l’àmbit social superen els 10 milions. Afegeix que,
per tal que les entitats tinguin liquiditat, s’està fent un esforç de tramitació que ha
donat com a resultat que el darrer mes l’IMSS hagi pagat les factures a 17 dies des de
la seva presentació, i si alguna entitat ha necessitat alguna col·laboració o ajut, s’ha
estudiat el cas.
Per acabar, indica que el Govern accepta el prec, l’orientació del qual comparteix, i
afirma que es continuarà donant suport a les entitats socials i xarxes de suport de
Barcelona que estan col·laborant en l’atenció a les persones afectades per la crisi, a les
quals agraeix tota la seva feina, dedicació i col·laboració, especialment necessària en
moments com l’actual.
La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec i diu que, com sap la Sra. Fuertes —n’han
parlat en alguna ocasió— hi ha entitats i xarxes de suport que estan preocupades per
la solvència i per poder continuar prestant el servei d’alimentació que presten
actualment, preocupació que ha motivat la presentació d’aquest prec, amb l’objectiu
que aquestes entitats puguin continuar fent la seva feina i atenent i acompanyant
tants ciutadans i ciutadanes de la ciutat que en aquests moments ho necessiten.
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La Sra. FUERTES posa en relleu la gran tasca de construcció de comunitat i suport a
moltíssimes famílies que fan aquestes entitats, i reitera el suport i l’agraïment del
Govern a totes elles.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/786) Amb caràcter d’urgència, que el Govern municipal, d’acord amb les
institucions pertinents, proposi un pla de xoc per contrarestar les pèrdues comercials
dels equipaments culturals de capitalitat de la ciutat, tant per aquest exercici com pel
vinent.
El Sr. MASCARELL posa de manifest que el Govern municipal a les rodes de premsa
sobre l’afectació del coronavirus al sector cultural ha parlat de cultura de base i
d’empreses culturals, però no ha fet cap referència, o pràcticament cap, als
equipaments de capitalitat, els grans centres culturals de la ciutat. Aquest prec li
demana que lideri un pla sobre com es poden afrontar les pèrdues d’ingressos que
s’estan produint, que es produiran i que tindran amplíssimes repercussions en aquests
centres al llarg de tot aquest període, i que ho faci en una doble direcció.
D’una banda, es planteja en termes de pla d’emergència, per resoldre alguns dels
problemes immediats a què han de fer front aquests centres, com ara la devolució
d’abonaments i d’entrades o la preparació de les condicions necessàries per a
l’obertura després que els hagin dit d’un dia per l’altre que poden obrir.
D’altra banda, es proposa que es lideri un pla d’impuls 2021, ja que tot el que està
passant ara tindrà una repercussió important en els propers anys i cal un pla per evitar
acomiadaments i precaritzacions de tots els serveis (manteniment, seguretat, atenció
al públic, etc.), alguns ja amb situacions prou precàries. Afegeix que cal plantejar
aquest pla des del punt de vista de la recuperació del públic i de la qualitat financera
d’aquestes institucions, així com aprofitar aquesta situació per posar en marxa un
model sostenible de centres culturals a la ciutat i, fins i tot, potser, per modernitzar les
governances que estan aparcades des de fa molt de temps.
Demana al Govern que no s’amagui i que es posi al capdavant d’un conjunt
d’institucions culturals que no s’han sentit especialment acompanyades al llarg de tots
aquests dies.
El Sr. SUBIRATS indica que el Govern accepta el prec, però no coincideix amb el
diagnòstic que fa el Sr. Mascarell, ja que són innumerables les vegades que el Govern
ha acompanyat i s’ha sentit acompanyat per aquests equipaments a l’hora de
plantejar respostes a la situació, tant amb la presència constant als òrgans de direcció
d’aquests equipaments com amb l’ajuda en tot allò que ha calgut. Assenyala, per
exemple, que, com segurament sap el grup que ha presentat aquest prec, s’està
discutint amb la resta de grups municipals la recomposició del pressupost municipal, i
hi haurà uns fons específicament destinats al que entenen que serà una situació molt
complicada de dèficit de molts d’aquests equipaments. Espera que la Generalitat i
l’Estat mantinguin els seus compromisos respectius amb relació als percentatges, cosa
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que de vegades no ha estat així al llarg de les crisis que hi ha hagut darrerament.
Afirma que l’Ajuntament ho farà i estarà al costat d’aquests equipaments.
D’altra banda, comenta que una de les mesures que tot just s’ha anunciat ha estat,
molt concretament amb relació a les pèrdues comercials que s’han esmentat en el
prec, una campanya de comunicació, i l’Ajuntament està en contacte amb els
comerciants per veure si poden fer coincidir els moments d’obertura de manera que hi
hagi una estratègia de comunicació i obertura conjunta que es pugui plantejar
coordinadament.
El Sr. MASCARELL respon que evidentment sap què s’està discutint aquest tema, però
també sap què pensen i com expressen els centres culturals la seva situació, que en
algun cas és especialment delicada, com imagina que sap el Sr. Subirats.
Subratlla que caldrà afrontar amb molta convicció la situació que s’ha generat en
aquests centres culturals i demana que es prengui el prec justament com el que és, la
voluntat de no fer encara més difícil per a aquests equipaments culturals la situació
que ja tenen.
El Sr. SUBIRATS diu que, òbviament, el Govern és ben conscient que precisament els
equipaments que més depenien d’ingressos propis estan encarant aquesta qüestió
amb més fragilitat, i té previstes reunions específicament per parlar de l’equipament
al qual ha fet referència el Sr. Mascarell.
Respecte a l’anunci d’obertura precipitat, observa que el Govern central va anunciar
que es passava a la fase 0,5 i que es podien obrir aquests centres un dissabte, si no ho
recorda malament, i el dilluns era el dia que es podien començar a obrir, de manera
que és obvi que els equipaments s’han de posar al dia per poder fer real aquesta
obertura.
Per acabar, repeteix que el Govern accepta el prec.
El Sr. MASCARELL agraeix l’acceptació.

ACCEPTAT
10. –

(M1923/790) Elaborar, de manera dialogada amb el sector, una estratègia de suport
explícit a les llars d’infants privades de la ciutat de Barcelona amb mesures concretes
pressupostades i que ho presentin a la propera comissió de drets socials, cultura i
esports del mes de juny.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/790) Activar una taula de treball amb el sector de les llars d’infants
privades, conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per estudiar suports a les llars d’infants privades de la ciutat de
Barcelona amb mesures concretes i que es presentin, com a molt tard, a la
propera comissió de drets socials, cultura i esports del mes de juny.
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La Sra. MUNTÉ exposa que a la ciutat de Barcelona hi ha 205 centres educatius
acreditats per al primer cicle d’educació infantil (llars d’infants) de titularitat privada,
amb 9.000 places aproximadament i al voltant de 1.500 professionals.
Posa de manifest que aquests centres ho estan passant malament perquè les famílies
dels seus alumnes ho estan passant malament i tenen enormes dificultats per fer front
al pagament de la quota totalment o parcialment. A més, són centres educatius petits
que en molts casos han hagut d’ajustar preus per ser més competitius entre ells
davant l’augment de l’oferta pública i els nous preus de la tarifació social de les bressol
municipals, i no tenen un marge de benefici gran com algú podria pensar.
Subratlla que la solució no pot limitar-se a la sol·licitud de crèdits, útils per a moments
de dificultat puntuals —malauradament, no és el cas—, i que l’Ajuntament no pot
donar l’esquena als professionals de les llars d’infants privades de Barcelona ni a les
famílies que per voluntat pròpia o perquè no tenen plaça a l’escola pública porten els
fills a aquests centres. Afegeix que el curs actual les escoles bressol municipals van
oferir 8.409 places per a infants de quatre mesos a tres anys i això només va poder
cobrir el 56,1% de les sol·licituds presentades; la resta de famílies en molts casos van
haver de buscar plaça a la xarxa privada.
Per acabar, manifesta la voluntat del seu grup, conscient que el conseller d’Educació
s’ha reunit amb l’Associació de Llars d’Infants i amb la patronal del sector i estan
parlant sobre un pla de xoc, que l’Ajuntament de la ciutat també s’hi impliqui. Entén
que la voluntat és aquesta, ja que el Govern ha plantejat una esmena al prec per tal de
crear una taula a tres bandes per poder presentar mesures en aquest sentit.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Educació.
La Sra. TRUÑÓ afirma que el Govern comparteix la voluntat de trobar solucions a la
situació econòmica que ha impactat les llars d’infants privades, cosa que sap de
primera mà perquè ha tingut converses amb les dues associacions de llars d’infants
privades per conèixer amb cert detall la realitat en què es troben amb la intenció molt
clara de poder, globalment com a Ajuntament, no tant des d’Educació sinó més aviat
des de l’àmbit de Barcelona Activa, posar a disposició la diversitat de suports amb els
quals es poden atendre aquestes llars d’infants, que són aproximadament 200 centres
(un 20%, sense ànim de lucre). Per exemple, hi ha línies específiques per a petites
empreses, autònoms i cooperatives a les quals es podrien acollir, tal com s’ha indicat a
les associacions.
D’altra banda, informa que, arran de la preocupació específica pels locals, s’ha ofert un
servei tant d’acompanyament com de mediació amb el Col·legi d’Advocats en el marc
del qual s’han fet orientacions concretes per tal de reactivar i de poder fer viable que
les empreses puguin oferir el servei de llars d’infants privades.
Per acabar, indica que el Govern accepta el prec amb la idea de posar-se a treballar
per donar-los els suports necessaris amb el Departament i des de Barcelona Activa.
La Sra. MUNTÉ agraeix l’acceptació del prec i la voluntat de treballar conjuntament
amb el Departament d’Educació i aquests centres, i subratlla que tot suport és
necessari i que, si algun d’aquests centres col·lapsa, també tindran un problema com a
ciutat.
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ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Ciutadans:
11. –

(M1923/781) Instem el Govern Municipal a incloure en el grup de treball sobre Cultura
del Pacte per Barcelona la revisió de l’import de l´IBI pels locals dedicats a les activitats
escèniques culturals i a rebaixar la taxa d’ocupació de la via pública per a la realització
d’activitats culturals.
La Sra. BARCELÓ comenta que, com ja s’ha dit, el sector cultural s’ha vist molt afectat
per la pandèmia —per exemple, molts artistes han vist com quedaven anul·lats els
seus esdeveniments i la dificultat de poder realitzar les seves activitats artístiques a
conseqüència de la COVID-19—, i calen mesures específiques que ajudin a pal·liar els
efectes de la pandèmia en un àmbit tan important com és l’artístic i cultural.
D’altra banda, observa que, si bé el Govern ja ha anunciat diverses línies de
subvencions, que impliquen temps, calen mesures que no es demorin i que s’apliquin
amb eficiència i eficàcia i siguin efectives. Per això, el seu grup presenta aquest prec,
que enuncia.
Per acabar, comenta que caldria augmentar la línia de subvencions existent, i que les
persones que fan activitats al carrer, com ara les estàtues humanes, les que fan
música al carrer o els mims, s’han vist molt afectades, entre altre coses, perquè la
principal font d’ingressos que tenien era el turisme.
El Sr. SUBIRATS indica que el Govern accepta el prec i recorda que aquest dijous se
celebrarà la primera reunió de la taula de cultura, educació, ciència internacional i
esports, on podrien tenir cabuda aquest tipus de propostes. Observa, però, que
segurament el tema específic de l’IBI correspondria més a la taula d’economia que no
pas a la de cultura. A més, el Govern, en principi, no està a favor de les revisions
d’impostos, com ja ha manifestat diverses vegades, ja que si es demana moltíssima
més despesa des de l’Ajuntament, és difícil que aquesta despesa no surti també de la
capacitat de recaptació. Per tant, caldrà parlar-ne, ja sigui a la taula d’economia o a la
que es reuneix aquest dijous.
Respecte de la taxa d’ocupació de la via pública, assenyala que és una qüestió
d’ordenances fiscals i forma part de les competències dels districtes, però el que sí que
s’està fent, com ha manifestat el delegat de Drets Culturals, és facilitar al màxim que
es pugui tornar a recuperar la presència de la cultura a l’espai públic.
La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i la disposició per parlar-ne, i insisteix
que cal revisar les taxes, ja que les persones que actuen al carrer (estàtues humanes,
persones que fan música en viu al carrer, etc.) donen vida cultural i artística a la ciutat
i són un col·lectiu que no ha tingut cap font d’ingressos durant aquests mesos, de
manera que necessita ajuda i que es revisin les taxes, ja que no només cal garantir que
aquestes persones puguin tornar a actuar al carrer, un desig compartit per tothom,
sinó que també cal compensar en certa manera la pèrdua d’ingressos que han tingut
en els més de dos mesos que han passat des que va començar la pandèmia.
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A parer seu, val la pena fer un debat conjunt en el qual qui ha de tenir més
protagonisme no són ni el Govern ni els grups municipals, sinó els diversos col·lectius i
representants del sector cultural i artístic de la ciutat, i que s’ha de fer de manera
serena, però tenint present que hi ha un sector cultural que fa dos mesos que no té
cap font d’ingressos.
El Sr. SUBIRATS entén que es podrà parlar en aquesta línia a la taula, on es podrien
plantejar aquestes qüestions. D’altra banda, comenta que aquests mesos que venen
amb bon temps és un bon moment perquè l’espai públic tingui un paper en aquest
terreny, i recorda que es va anunciar la celebració de la idea de la Sala Ciutat, per la
música i, evidentment, també el tema de la cultura a l’espai públic.

ACCEPTAT
12. –

(M1923/780) Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Consorci d’Educació, del que
forma part, a ingressar la quantitat descomptada de les targetes moneder
corresponents a les beques menjador destinades a les famílies que ho necessiten, i
que es comprometi a que no es repeteixin situacions com aquesta.
La Sra. BARCELÓ posa de manifest que les targetes moneder, que substitueixen les
beques menjador, depenen del Consorci d’Educació, del qual formen part tant
l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat, i que durant aquesta pandèmia s’han
descomptat els dies festius d’aquestes targetes: es donaven 4 euros per dia, i la
segona quinzena de març i la primera d’abril les famílies van cobrar 40 euros per
quinzena, però la segona quinzena d’abril i la primera de maig en van cobrar 36 per
quinzena, perquè se n’havien descomptat els dies festius malgrat el compromís de
garantir-ne la cobertura aquests dies.
Subratlla que això posa de manifest una manca de paraula i una falta de control de
l’Ajuntament i de la Generalitat, que no revisen el que fan —van ser les famílies les
que van avisar—, i qualifica de vergonyós i inacceptable que es descompti a les
famílies —algunes confien en aquests diners per poder menjar i garantir l’alimentació
dels fills— el menjar d’un dia festiu i, a més, sense avisar.
Conclou que és un gran error que no es pot repetir, enuncia el prec i comenta que ni
tan sols el Consorci d’Educació ha demanat disculpes a aquestes famílies.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Educació.
La Sra. TRUÑÓ diu que el Govern, òbviament, comparteix la preocupació per la
cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, una de les primeres qüestions a
atendre en qualsevol situació i, especialment, en una emergència, i recorda que la
Generalitat es va comprometre a garantir la continuïtat dels ajuts de menjador en
forma de targeta moneder. D’altra banda, en el marc del Consorci es va facilitar que
infants que no estiguessin habitualment rebent aquest ajut als menjadors escolars
poguessin tenir aquesta targeta durant el confinament.
Dit això, explica que la informació concreta sobre aquest desajust en els imports els la
va comunicar la regidora Barceló, i és cert que inicialment el Departament d’Educació
va dir que era un ajut per als dies laborals, però hi va haver un desajust perquè sí que
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es va fer un ingrés de dies festius però en realitat el que s’havia plantejat inicialment
era els dies laborals, que eren els dies que es considerava que el menjador estava
obert. Tanmateix, a favor de l’ajut i de la gestió, durant la Setmana Santa, període en
què normalment no hi ha el menjador obert, ateses les circumstàncies es va mantenir
l’ajut, cosa que valoren positivament, i el Govern, que accepta el prec, es compromet
a presentar aquesta qüestió en el proper Consell de Direcció del Consorci d’Educació
per tal de tenir una resposta i una revisió en la mesura del possible.
La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i confirma que quan les famílies es van
posar en contacte amb el seu grup, ella va parlar directament amb la Sra. Truñó,
perquè l’Ajuntament, a més de preocupar-se per la situació, se n’ha d’ocupar.
Dit això, demana a la comissionada que no es limiti a traslladar-ho al Consorci, sinó
que ho reivindiqui i ho exigeixi, cosa que pot fer perquè l’Ajuntament de Barcelona en
forma part.
Insisteix que és molt greu i lamentable que es descomptessin dies festius de l’ajut a les
famílies i subratlla que tant l’Ajuntament com la Generalitat són responsables de les
accions del Consorci. D’altra banda, demana a la Sra. Truñó que aprofiti la reunió
esmentada per reivindicar i reclamar el deute que té la Generalitat amb el Consorci
d’Educació des del 2011, 115 milions d’euros que al Consorci li anirien molt bé per a
totes les accions i mesures que caldrà dur a terme, sobretot ara per les conseqüències
de la pandèmia.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. –

(M1923/801) Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Consorci d’Educació a donar
material sanitari així com la desinfecció dels centres públics i concertats de la ciutat de
Barcelona per al període de la preinscripció presencial que es realitzarà els dies 19 a
22 de maig d’enguany.
El Sr. RAMÍREZ formula el prec i comenta que quan el seu grup va plantejar-lo no sabia
a quin escenari caldria adaptar-se, atès que cada dia hi ha directrius diferents, com
també nous protocols d’actuació, entre altres coses. Avui, però, s’ha dit que el
Consorci d’Educació es farà càrrec de les despeses derivades de les actuacions a què fa
referència el prec. Demana, doncs, que es confirmi, i, en aquest cas, agraeix la
predisposició perquè es pugui portar a terme aquesta mesura.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Educació.
La Sra. TRUÑÓ explica que el Govern comparteix la preocupació que hi ha darrere del
prec, però no el pot acceptar perquè és extemporani, com ha comentat el regidor
Ramírez. D’altra banda, puntualitza que és el Departament d’Educació qui globalment
per a tot Catalunya es fa càrrec del cost d’aquest material higiènic, i la idea és que ho
faci no només per al període de preinscripció presencial, que comença avui, com bé
diu el prec, sinó també per a la futura reobertura dels centres.
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NO ACCEPTAT
14. –

(M1923/802) Que el Govern Municipal presenti una mesura de govern en el proper
Plenari amb totes les propostes de present i de futur del sector cultural, i si s’escau del
turístic.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/802) Que el Govern Municipal presenti en breu una mesura de govern
amb totes les propostes de present i de futur del sector cultural, i si s’escau del
turístic.
El Sr. RAMÍREZ formula el prec i explica que parla també de turisme perquè la manca
de visitants a Barcelona també impactarà l’àmbit cultural.
Tot seguit, especifica que el seu grup demana que es presenti una mesura de govern
que reculli la radiografia del sector cultural amb les seves necessitats i demandes, així
com les decisions que pot adoptar el Govern per afavorir aquest sector. Afegeix que, si
bé s’han presentat dos paquets de mesures de suport al sector cultural, el Grup del PP
considera que la importància d’aquest sector fa que necessiti una mesura de govern
en la qual tots els grups puguin debatre quin n’ha de ser el futur, quines inversions es
tindran en compte i què passarà amb projectes tan importants com l’Hermitage, el
director del qual, el Sr. Piotroski, deia ahir en una entrevista amb motiu del Dia
Internacional dels Museus que era una oportunitat per a Barcelona. Explicita que cal
saber si aquesta oportunitat s’aprofitarà o es deixarà córrer.
Conclou que la radiografia que demana el seu grup és necessària per tenir un punt de
partida per treballar amb els grups de treball pel Pacte per Barcelona i saber com s’ha
de començar el tema del sector cultural.
El Sr. SUBIRATS indica que el Govern accepta el prec, però no pot confirmar si la
mesura de govern es presentarà a la propera sessió del Plenari o al juny, ja que encara
hi ha per davant un llarg període —sembla que la proposta actual del Govern de l’Estat
és posar fi a l’estat d’alarma el 27 de juny—, en el qual hi haurà moltíssims elements a
incorporar en el pla de xoc amb relació al sector cultural, i la presentació d’una mesura
de govern requeriria una formulació molt més ordenada que la que s’està duent a
terme, que consisteix a acumular mesures una darrere l’altra, que el Sr. Ramírez
coneix perquè se’n va presentar un primer paquet el 18 de març i un altre fa uns dies, i
s’hi continua treballant. Per tant, el Govern accepta el prec perquè està d’acord en la
necessitat d’encarar el futur del sector cultural, però cal esperar que les coses
comencin a tenir una mica més d’estabilitat per poder realment reorganitzar i
reordenar tot aquest conjunt de mesures.
El Sr. RAMÍREZ agraeix l’acceptació del prec i diu al Sr. Subirats que el Grup del PP
accepta l’esmena que tot just ha plantejat, en el sentit de no presentar la mesura a la
propera sessió del Plenari, sinó quan les mesures estiguin més definides, ja que es fa
càrrec de la situació i dels escenaris que poden provocar que realment endarrerir
aquesta presentació sigui el millor per poder desenvolupar aquest document, ja sigui
una mesura de govern, un informe o un pla de treball, que serà compatible amb el
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treball que facin en paral·lel els diferents grups de treball i les taules de cultura per
treballar el gran Pacte per Barcelona, que ha d’anar encarat a millorar el futur del
sector cultural a la ciutat.
El Sr. SUBIRATS agraeix la comprensió del Sr. Ramírez i confirma que es treballarà en el
sentit que aquest ha exposat.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
15. –

(M1923/798) Que en el termini màxim d’una setmana, l’Ajuntament faci un comunicat
públic d’un pla d’actuació per la possible obertura de les escoles bressol de Barcelona
a mitjans de juny. El pla ha de definir quan podran obrir els centres i amb quines
condicions ho podran fer. Quins seran els protocols de seguretat i els materials
protecció i d’higiene que hauran de disposar i quines actuacions per condicionar els
espais seran necessàries. Demanem que el pla contempli, a més, la realització de les
proves test covid-19 a tot el personal docent i auxiliars per poder garantir la
tranquil·litat de les famílies que vulguin portar-hi els seus fills.
La Sra. PARERA posa de manifest que fa unes setmanes es va anunciar que
probablement en fase 2 es podrien començar a obrir les escoles bressol de 0 a 3 anys,
però hi ha un gran desconcert en relació amb aquest tema i un gran desconeixement.
Per exemple, les escoles bressol privades no tenen cap notícia per part de
l’Administració pública sobre si elles també podran obrir o bé la mesura només afecta
les escoles bressol públiques, i, en cas que sí que puguin obrir, no saben en quines
condicions ho hauran de fer. Afegeix que, malgrat que la consellera Tarafa digués en
una compareixença que hi havia 40 plans de desconfinament fets, tothom continua
navegant en una profunda confusió (en aquest cas, tant qui té una escola bressol com
les famílies que no saben si s’obriran per poder deixar els seus fills en aquests centres
i, per tant, per poder conciliar).
Per això, aquest prec demana un pla d’actuació en què quedi clar què es farà i què no,
un pla que es comuniqui públicament o també a les escoles i a les famílies perquè
puguin saber a què s’han d’atenir quan entrem a la fase 2. Demana també que aquest
pla inclogui fer tests, indispensables per a la tranquil·litat de les famílies a l’hora de
deixar els fills en aquests centres i la tranquil·litat del personal i dels professors que hi
treballen.
Per acabar, observa que l’alcaldessa ha demanat que s’obrin centres escolars i escoles
bressol, però hi ha una manca de lideratge en aquest tema, i, si tothom comparteix
aquesta necessitat, cal emprendre aquest lideratge i adoptar mesures perquè
l’obertura es pugui dur a terme en les millors condicions possibles per a tothom.
El Sr. SUBIRATS dona la paraula a la comissionada d’Educació.
La Sra. TRUÑÓ afirma que el Govern ja treballa perquè els centres puguin obrir en
bones condicions. Concreta que l’IMEB treballa d’acord amb les indicacions que s’han
comunicat fins ara, però també pendent que siguin compartides formalment i amb el

62

màxim detall per part del Departament d’Educació, que està previst que aquesta
setmana informi sobre tots els detalls referents no només al desconfinament escolar
d’escoles de primària i secundària, sinó també al de l’educació infantil de primer cicle.
Per tant, quan la Generalitat faci pública aquesta normativa, aquest marc general, es
podran concretar les especificitats de les escoles bressol de Barcelona en funció de les
circumstàncies dels diferents centres.
Assenyala que ja se sap que caldrà sectoritzar els grups i fer entrades esglaonades, i
les qüestions relacionades amb els EPI i els tests s’estan treballant a les meses
sindicals globalment en l’àmbit de recursos humans de l’Ajuntament, no
específicament per a les escoles bressol, sinó de manera global com a serveis de la
ciutat.
Conclou que es treballa en espera que hi hagi el marc general que permeti fer el
següent pas, i indica que el Govern, com que comparteix la voluntat de donar claredat
al sector, tant a les famílies com a les professionals de les llars d’infants, accepta el
prec amb el benentès que dedicarà tots els esforços possibles per complir aquest
servei.
La Sra. PARERA agraeix l’acceptació de prec i diu que li consta, per les converses
informals que han mantingut fora de la Comissió, que la preocupació és compartida.
Observa, però, que el temps és molt limitat i cal molta agilitat en la notificació de les
mesures (d’adequació de les instal·lacions, tornar a contractar la gran quantitat de
personal que ha estat objecte d’un ERTO, etc.). Per això, demana sensibilitat i molta
proactivitat per part de l’Ajuntament, que no es pot limitar a esperar que la
Generalitat li digui alguna cosa, sinó que ha de fer valer l’important pes que té com a
ciutat i ser proactiu a l’hora fins i tot de proposar les mesures que consideri
necessàries.

ACCEPTAT
16. –

(M1923/799) Que el Govern municipal mantingui la taula de diàleg amb el
Departament de Salut més enllà de l’abordatge del desconfinament, com a espai de
coordinació i transparència pels temes de salut de la ciutat, particularment per les
residències de gent gran, fins que es recuperi una completa normalitat. Que
l’Ajuntament aprofiti aquest diàleg per demanar que les residències passin a ser
competència permanent del Departament de Salut de la Generalitat. I que, un cop
aprovada al Parlament la proposta per la creació de la comissió d’investigació sobre les
residències, el Govern municipal informi sobre el seu desenvolupament.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/799) Instem a l’Ajuntament mantenir la taula de diàleg amb el
Departament de Salut més enllà de l’abordatge del desconfinament, que
s’estableixi com a espai permanent de coordinació i transparència pels temes de
salut de la ciutat. Que l’Ajuntament aprofiti aquest diàleg per demanar que les
residències quedin adscrites al Departament de Salut de la Generalitat de forma
coordinada amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família. I que, un cop
aprovada al Parlament la proposta per la creació de la comissió d’investigació
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sobre les residències, l’Ajuntament informi sobre el seu desenvolupament.
La Sra. PARERA assenyala que el seu grup ha estat molt crític amb la gestió que s’ha fet
durant aquesta pandèmia de tot el tema de les residències, un tema que el preocupa
molt. Considera que s’ha gestionat sense cap lideratge, amb molt poca transparència,
sense informació i amb una deixadesa absoluta —se’n parlarà durant molt de temps.
Posa de manifest que el prec s’ha transaccionat amb el Govern amb unes peticions
que el seu grup va considerar molt encertades, per demanar que tota la qüestió de
residències quedi adscrita al Departament de Salut. Observa que hi ha hagut un canvi
durant aquesta pandèmia en aquest sentit i, a parer seu, és important mantenir
aquest canvi, ja que s’haurà d’afrontar amb una visió de salut com es modifica el
model de gestió de les residències, si bé s’ha de fer de manera coordinada —aquesta
és l’esmena del Govern— amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
D’altra banda, demana que la taula de diàleg que s’ha creat fruit de la necessitat de
més comunicació i menys burocràcia atesa la situació que s’estava vivint es mantingui
fins que es recuperi la normalitat absoluta, i que les converses que sorgeixin d’aquesta
taula es comuniquin als grups i se’ls vagi informant dels seus avenços, així com dels de
la comissió d’investigació sobre les residències que s’aprovarà al Parlament.
La Sra. TARAFA accepta el prec i posa de manifest que el Govern, que, com ha dit la
Sra. Parera, hi ha fet una petita transacció, es va preocupar per les residències des del
primer dia i hi va insistir molt davant l’alarma que li arribava de la ciutadania
—l’Administració local és la més propera al ciutadà— sobre el que succeïa en algunes
residències. Des del primer dia ho va traslladar a la Generalitat i s’hi va posar a
disposició i, fruit d’aquella insistència i d’aquella reclamació, es va constituir aquest
espai compartit, la taula a la qual feia referència la regidora, que és una oficina tècnica
de residències on han treballat de manera coordinada el Departament de Salut, el
Departament d’Afers Socials, el Consorci de Serveis Socials, el Consorci de Salut i
l’Ajuntament de Barcelona, i on es va plantejar que les competències passessin a
dependre de Salut durant tot aquest període.
Assenyala que s’han aportat molts recursos municipals (l’Agència de Salut Pública,
Bombers i més de 70 treballadores) per poder treballar amb corresponsabilitat en
aquest equip de l’oficina tècnica, que és molt important que, tal com planteja el prec,
continuï executant aquest pla de xoc, i així està establert.
Comenta que aquest pla de xoc serà de les coses que durarà més temps malgrat que
vagin finalitzant les fases i la pandèmia, perquè hi ha moltíssima feina a fer, per això hi
ha el compromís de mantenir aquest espai per poder continuar treballant
conjuntament, i s’ha traslladat a la Generalitat la creació d’un espai de governança
conjunta que vagi més enllà d’aquesta oficina tècnica de residències, perquè hi ha
molta feina a fer en aquest àmbit a banda de continuar implementant el pla de xoc.
En darrer lloc, subratlla que cal replantejar de manera rotunda, estructural i profunda
el model residencial de la ciutat, que té les tarifes congelades des de fa més de deu
anys i requereix un procés de treball molt gran; insisteix que s’ha demanat a la
Generalitat que aquestes competències continuïn sent de Salut durant tot aquest pla
de xoc i més enllà, que hi hagi aquest espai compartit de governança conjunta i que es
pugui continuar treballant en aquest sentit, i confirma que es farà retorn de la
comissió del Parlament.
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La Sra. PARERA agraeix l’acceptació del prec i reconeix, com ja va fer el seu grup, que
Barcelona va agafar un lideratge en aquesta qüestió, cosa que el seu grup va valorar
molt positivament —igual que és crític quan cal, reconeix les coses que es fan bé—, i
entén que es va trigar una mica a reaccionar perquè les circumstàncies eren
complicades, però es va agafar un lideratge decidit. Considera important que
l’Ajuntament mantingui aquest posicionament, agraeix que la intenció sigui aquesta i
afirma que el Grup de BxCanvi oferirà el seu suport en allò que calgui en aquesta
qüestió.
La Sra. TARAFA confirma que el Govern anirà traslladant a l’oposició tot el que vagi
sabent d’aquest espai mixt.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
17. –

(M1923/791) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 19 de
novembre amb el següent contingut: (M1923/255) La Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports insta al Govern Municipal a desplegar, a traves de l’ICUB i altres
organismes implicats, amb la col·laboració del Consell de Cultura de la Ciutat, de BCN
Activa, Turisme i Industries Creatives i tots els agents públics, comunitaris i privats de
la ciutat, un “Pacte per la Cultura de Barcelona” de caràcter estratègic que promogui
la implicació de tots els agents públics i privats del sector per potenciar el conjunt dels
àmbits culturals de la ciutat, convertint-los en referents locals i internacionals per
contribuir a la millora del consum cultural, al lligam entre la cultura i l’educació, al
lligam amb la participació i la cohesió social i la prosperitat i benestar dels ciutadans.
Per això, proposem encarregar a l’Institut de Cultura la concreció d’objectius, el
disseny de l’estratègia i el desplegament de la iniciativa amb caràcter d’urgència,
aportant un full de ruta calendaritzat i pressupostat al Plenari Municipal en un termini
màxim de tres mesos. També es demana crear una Comissió d’impuls de regidors, amb
representats de tots el partits, destinada a promoure la iniciativa de la manera més
eficaç i acordada possible.
El Sr. MASCARELL posa de manifest que el termini de tres mesos per presentar el pla
estratègic i integral que demanava la proposició de la qual demana seguiment, que va
ser acceptada per tots els grups, va acabar al febrer, unes setmanes abans que
comencés la pandèmia que estem vivint, i tot el que ha succeït des d’aleshores ha
agreujat severament la situació de partida del sector cultural de la ciutat, que ja era
complicada. A parer seu, caldria continuar diferenciant el pla de xoc conseqüència del
que implica la pandèmia del pla d’impuls de les qüestions estructurals que són les que
s’havien de discutir en el context que va proposar el seu grup per fer front a una
situació anterior que, com ha dit, ja era difícil.
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Subratlla que el que al novembre de 2019 era imprescindible avui és una imperiosa
necessitat, ja que la pandèmia està tenint unes repercussions duríssimes en el sector
cultural i està agreujant alguns elements de base que ja estaven presents i que
necessiten un plantejament per part de tots tal com va plantejar el seu grup al
novembre i tots van aprovar.
Manifesta la convicció, sense cap voluntat de dramatitzar la realitat, que una part
substancial del sistema cultural de la ciutat es perdrà a conseqüència de la pandèmia i
una altra part substancial quedarà molt precària i tindrà dificultats que aniran molt
més enllà de l’arribada de la vacuna contra el coronavirus, i afirma que, com sempre,
l’Estat és lluny i pren decisions que no són comprensibles, com ara que els músics de la
ciutat i del país hagin d’haver treballat els primers quinze dies de la pandèmia per
poder rebre una subvenció corresponent a la seva situació d’autònoms. D’altra banda,
observa que la Generalitat, per molt que tothom hi apel·li habitualment, té els
condicionants que té des del punt de vista econòmic i financer.
Davant d’aquesta situació, té l’absoluta convicció que Barcelona, com a capital de
Catalunya, principal ciutat del país i nucli cultural de primera magnitud, hauria de
liderar la sortida d’aquesta situació amb un pla de xoc i un pla d’impuls postxoc, així
com continuar treballant tal com s’havia proposat. Per tant, és bo que permetin que
els ajudin, tots —entén que parla en nom de tots els grups que han defensat sempre
la importància de la cultura a la ciutat— i tothom ha d’entendre que la situació exigeix
mesures excepcionals i cal actuar amb molta modèstia: els agents públics s’han de
posar al capdavant però facilitant el màxim diàleg amb el conjunt del sector.
A continuació, manifesta preocupació per la gran lentitud amb què s’estan
materialitzant les propostes del Govern municipal. Per exemple, en la primera roda de
premsa el Sr. Subirats va explicar, si no ho va entendre malament, que el concurs en
relació amb el milió d’euros que es destinaria a la cultura de base no es faria efectiu
fins al juny, i que el milió d’euros a través de les biblioteques per a les llibreries es
materialitzaria a l’octubre.
D’altra banda, esmenta el concert als terrats de la ciutat que finalment no es va fer
però que, malauradament, ha tingut una repercussió molt negativa, i comenta que el
Grup de JxCat no està segur que amb un milió d’euros se’n puguin sortir per
comunicar la represa i la necessitat de recuperar públics. A més, considera que cal
estar a l’altura del problema, enormement complicat, i que caldria mantenir el
mecanisme de treball que plantejava la proposició.
Per acabar, especifica que el seu grup proposa dues coses, d’una banda, que es posin
al davant de mantenir aquell ritme de treball i no s’excusin en la situació de pandèmia
per no seguir treballant com a Ajuntament posant-se al costat del Govern municipal
per resoldre una situació de fons que és complicada; d’altra banda, que es faci una
subcomissió de cultura dintre de la comissió del Pacte per Barcelona, ja que parlar en
el mateix lloc de tot el que s’ha de parlar és enormement complicat, encara més quan
es treballa telemàticament. Observa que aquesta subcomissió enllaçaria amb el que
plantejava la seva proposició i, a partir d’aquí, s’avançaria per donar resposta a un pla
d’impuls fort i profund que permetés que el sector cultural es recuperés tan
ràpidament com fos possible. Altrament, la situació d’anèmia cultural duraria cinc
anys, que és el que acostuma a durar la repercussió d’aquestes coses en el
redreçament d’un sector que no està ben formulat quant a les polítiques públiques i
de suport.
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El Sr. SUBIRATS observa que hi ha dues coses que se solapen perquè formen part de la
mateixa realitat però que tenen lògiques una mica diferents: d’una banda hi ha l’estat
d’execució de la proposició i, d’altra banda, el que requereix la situació provocada per
la pandèmia.
Dit això, assenyala que, tal com es va informar a la reunió del desembre, s’ha renovat
l’encàrrec amb els diferents assessors i consultors que ja es va posar en marxa en el
seu moment, que ara també haurà de tenir en compte la situació que està vivint la
ciutat en relació amb la COVID —tots en són conscients—, amb mesures a curt, mitjà i
llarg termini per a la cultura de la ciutat. Afegeix que, segons el calendari previst, a
l’octubre es podran fer arribar als representants municipals tots els temes que ja hagin
estat debatuts en aquest grup de treball, de tal manera que, després del debat que es
plantegi amb la resta de grups, es pugui presentar un informe final amb el diagnòstic
abans de final d’any.
Comenta que el Govern no té cap inconvenient amb la constitució de grups de treball
a l’interior de la taula de ciutat, que, segons el calendari previst, es reunirà per primer
cop dijous, un altre cop al juny i per tercer cop al juliol. Per tant, durant les setmanes
que hi haurà entre reunió i reunió plenària, tant els grups de cultura com la resta de
grups presents a la taula es podran reunir, treballar i, de manera absolutament
autònoma, presentar documentació. Afirma que el Govern hi serà també per donar
suport a aquest tema.
Tot seguit, manifesta l’opinió que la crisi provocada per la pandèmia, que és molt
diferent de la del 2008, tot i que la d’ara també tindrà repercussions molt importants,
posa molt en qüestió molts elements de base sobre la realitat cultural, que es basava
molt en la presència de turistes, de visitants, etc., i cal un procés de replantejament,
així com parlar sobre la precarietat que existeix en diversos sectors. En definitiva, hi ha
molts temes a discutir, i el Govern té tota la voluntat de ser-hi i està intentant posar-hi
el màxim de possibilitats.
En darrer lloc, diu al Sr. Mascarell que no comparteix el que ha comentat sobre la
Generalitat, que com que té problemes no cal plantejar segons quines qüestions
perquè ja hi haurà ocasió de fer el lideratge des de la ciutat. Considera que sí que cal
tractar aquestes qüestions també amb la Generalitat i, de fet, en les converses que s’hi
tenen de manera regular aquest tema està sobre la taula. Subratlla que és obvi que no
es pot simplement imaginar que tota la feina de capitalitat de país la pot fer Barcelona
sola amb els seus recursos, quan està molt per sobre del 5% del pressupost i la
Generalitat no arriba ni a l’1% del pressupost, com sap perfectament el Sr. Mascarell.
El Sr. MASCARELL diu al Sr. Subirats que no distorsioni el que ha dit sobre la
Generalitat i que sap el que fa aquesta administració i únicament ha dit què és el que
sap —el que saben— que pot fer. D’altra banda, li diu, amb tota cordialitat, que el
preocupa que el ritme amb què s’anirà sabent el que cal fer sigui el que ha proposat (a
finals d’any), un ritme que caldria replantejar perquè no es correspon amb la situació
actual.

ES DONA PER TRACTAT
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VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
1. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Condemnar tota
agressió envers les persones del col·lectiu LGBTI. SEGON.- Reiterar el suport i la
col·laboració a la tasca que les entitats del col·lectiu LGBTI estan fent a la ciutat per
visibilitat i denunciar aquestes agressions, i comprometre’s a adoptar una especial
atenció i seguiment de tots els casos de vulnerabilitat o discriminació, per la situació
actual de confinament provocada per la pandèmia del Covid19. TERCER.- Reforçar la
sensibilització, formació i comunicació sobre els drets de les persones LGTBI, el valor
de la diversitat sexual i de gènere i la detecció, prevenció i abordatge de la
discriminació i les agressions LGTBIfòbiques, amb especial incidència al transport
públic i als locals d’oci nocturn. QUART.- Continuar prioritzant els programes als
centres educatius, com el Projecte Xarxa d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la No
Discriminació que té per objectiu prevenir la violència i la discriminació basades en la
diversitat funcional, la diversitat ètnica i cultural i la diversitat sexual, afectiva i de
gènere o el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), que proporciona eines per a
potenciar actituds de respecte de la diversitat afectiva-sexual i familiar. CINQUÈ.Comunicar la present Declaració als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,al
Consell Municipal LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i al conjunt d’entitats LGTBI de
la nostra ciutat.
La Sra. ALAMANY llegeix els punts 1, 2 i 3 de la declaració i la Sra. VILA, el 4 i el 5.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
APROVADA
El Sr. SUBIRATS dona les gràcies a tothom per la paciència amb aquesta sessió
telemàtica i pel treball fet al llarg del matí i manifesta el desig que la propera reunió es
pugui fer en millor condicions.
Tothom dona les gràcies a la resta i s’acomiada.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.09 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Anna Martori
Salichs
Data :2020.06.10 11:49:20
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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