ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 21 de desembre de 2015

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 21 de desembre de 2015, s'hi
reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la presidència de la Ima. Sra.
Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví,
Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana i
Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Sonia Sierra
Infante, Montserrat Benedí i Altés, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón,
Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que
actua per delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents els Ims. Srs.: Raimond Blasi i Daniel Mòdol.
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Gemma Tarafa, comissionada de Salut; Marta
Carranza, comissionada d’Esports; Berta Sureda, comissionada de Cultura; Ricard Vinyes,
comissionat de Programes de Memòria Històrica, Lola López, comissionada d’Immigració,
Interculturalitat i Diversitat i Oriol Illa, representant del Consell Municipal de Benestar Social.
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago.
S’obre la sessió a les 9.30 h.
La Sra. BENEDÍ informa de dos canvis en l’ordre del dia. Manifesta que la compareixença
sol·licitada pel Grup Municipal de CiU es tractarà en la darrera part de la sessió. Assenyala que
aquest canvi es fa a petició del Govern, al qual demana que procuri que això no torni a passar si
no és per motius de salut o urgents. D’altra banda, comunica que es retira el prec del Grup
Municipal d’ERC (punt 14 de l’ordre del dia).
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:
1.-

(20150645)
Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2015, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la
despesa del contracte relatiu al concert d'un mínim de 10 places residencials de titularitat
privada, i posar-les a disposició de l'Ajuntament de Barcelona per formar part de la xarxa de
places que conformen el servei d'acolliment d'urgències a la vellesa (lot A5), per als exercicis
2015-2017, i per un import de 438.483,72 euros.
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2.-

(20169202) Districte de l'Eixample
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que aprova el Plec de clàusules i convoca
procediment obert per a l'adjudicació del contracte per a la gestió de serveis públics, modalitat
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Golferichs i l'espai fotogràfic Català
Roca, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 434.267,00 euros.

3.-

(20159202) Districte de Sants-Montjuïc
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que aprova el Plec de clàusules i inicia
l'expedient per a la contractació del servei de dinamització de l'equipament i prestació de
serveis socioculturals al centre cultural Albareda, per als exercicis 2015-2016, i per un import
de 249.092,73 euros.

4.-

(50002/16) Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que aprova els Plecs de clàusules i inicia
l'expedient per a la gestió, dinamització i coordinació de les activitats de l'espai Petit Drac, per
als exercicis 2016-2018, i per un import de 213.750,00 euros.

5.-

(20162001) Districte de Gràcia
Del gerent municipal, de 23 de novembre de 2015, que aprova el Plec de clàusules del contracte
relatiu a la gestió i explotació del servei de bar-cafeteria de la biblioteca Jaume Fuster fins al 31
de desembre de 2018.

6.-

(2067/2015) Districte de Sant Andreu
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que aprova el Plec de clàusules i inicia
l'expedient per al servei d'informació i dinamització del centre municipal de cultura popular de
Sant Andreu, per als exercicis 2015-2018, i per un import de 249.260,52 euros.

7.-

(20150403)
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que adjudica a MRM Worldwide Spain,
S.A. el contracte relatiu al servei de gestió, de manteniment i de millora dels avantatges de la
targeta rosa, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 80.484,00 euros.

8.-

(20150490)
Del gerent municipal, de 27 de novembre de 2015, que adjudica a Progess, Projectes i Gestió de
Serveis Socials el contracte relatiu a la gestió de detecció i intervenció amb menors estrangers
sense referents familiars, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 371.620,50 euros.

9.-

(20150519)
Del gerent municipal, de 27 de novembre de 2015, que adjudica a Aube Diseño, S.L. el
contracte relatiu al servei d'Oficina tècnica de governança i consultoria TIC del projecte
tecnològic Vincles BCN, per als exercicis 2015-2016, i per un import de 67.234,86 euros.

10.-

(20150549)
Del gerent municipal, de 3 de desembre de 2015, que adjudica a Integración Social de
Minusválidos, S.L., el contracte per a la gestió del servei auxiliar de recepció de la Gerència de
Drets Socials, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 105.578,30 euros.
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11.-

(20150551)
Del gerent municipal, de 3 de desembre de 2015, que adjudica a Ricoh España, S.L.U. el
contracte de manteniment i la conservació de les impressores multifuncionals de la marca Ricoh
de l'Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2015-2016, i per un import de 70.751,07 euros.

12.-

(20150524)
Del gerent municipal, de 3 de desembre de 2015, que adjudica a Ratio Associació, S.L.
l'expedient de contractació per a la gestió del Lot 1 del servei Temps de Barri, Temps per a tu,
per als exercicis 2016-2017, i per un import de 127.225,01 euros.

13.-

(20150524)
Del gerent municipal, de 3 de desembre de 2015, que adjudica a Jocviu Associació l'expedient
de contractació per a la gestió del Lot 2 del servei Temps de Barri, Temps per a tu, per als
exercicis 2016-2017, i per un import de 126.795,37 euros.

14.-

(20152133) Districte de Gràcia
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que adjudica a la Sra. Núria Piqué Ibáñez el
contracte per a la gestió i explotació del servei de bar-cafeteria del Centre Cívic La Sedeta, fins
al 31 de desembre de 2018 i amb cànon anual de 16.700,00 euros.

15.-

(20152071) Districte de Gràcia
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que declara desert el procediment convocat
per a l'adjudicació de la gestió i explotació del servei de bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume
Fuster, per no haver-se presentat cap oferta, i iniciar els tràmits de nou per a la seva adjudicació.

16.-

(175/2015) Districte d'Horta-Guinardó
Del gerent municipal, de 13 de novembre de 2015, que adjudica a l'Espectacleria, SL el
contracte relatiu a l'organització i execució de la cavalcada de Reis 2016, per als exercicis 20152016, i per un import de 45.435,50 euros.

17.-

(2075/2015) Districte de Sant Andreu
Del gerent municipal, de 3 de desembre de 2015, que adjudica a Fundació Pere Tarrés el
contracte del servei de suport a la gestió del casal de barri Congrés, per als exercicis 2015-2017,
i per un import de 121.441,03 euros.
Acords de la Comissió de Govern de 19 de novembre de 2015:

18.-

(20150643) APROVAR, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del TRLCSP, l’expedient per a la
contractació del servei relatiu al concert d’un mínim de 15 places residencials de titularitat
privada, situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de
Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el servei d’acolliment
d’urgències a la vellesa (SAUV) (LOT A3), a partir de l’1 de desembre de 2015 o, altrament, la
data que es fixi en la formalització del contracte, fins al 30 de novembre de 2017, vist l’informe
de la cap del Departament de Gent Gran que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la
necessitat del contracte. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte (15004198) per un
import de 657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 euros són pressupost net i 25.458,14 euros
són en concepte d’IVA, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del
procediment negociat, sense publicitat i amb consulta, d’acord amb l’article 169, en relació amb
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l’article 178 del TRLCSP. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques que regiran l’adjudicació d’aquest contracte, en compliment dels
articles 115 i 116 de l’esmentat text legal. PROCEDIR a la sol·licitud d’ofertes als empresaris
interessats en la licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 170.c) del TRLCSP. DECLARAR la
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les
característiques del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
19.-

(20150644) APROVAR, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del TRLCSP, l’expedient per a la
contractació del servei relatiu al concert d’un mínim de 15 places residencials de titularitat
privada, situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de
Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el servei d’acolliment
d’urgències a la vellesa (SAUV) (LOT A4), a partir de l’1 de desembre de 2015 o, altrament, la
data que es fixi en la formalització del contracte, fins al 30 de novembre de 2017, vist l’informe
de la cap del Departament de Gent Gran que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la
necessitat del contracte. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte (15004199) per un
import de 657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 euros són pressupost net i 25.458,14 euros
són en concepte d’IVA, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del
procediment negociat, sense publicitat i amb consulta, d’acord amb l’article 169, en relació amb
l’article 178 del TRLCSP. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques que regiran l’adjudicació d’aquest contracte, en compliment dels
articles 115 i 116 de l’esmentat text legal. PROCEDIR a la sol·licitud d’ofertes als empresaris
interessats en la licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 170.c) del TRLCSP. DECLARAR la
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les
característiques del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 26 de novembre de 2015:

20.-

(20150488) ADJUDICAR el contracte núm. 15003232 que té per objecte la gestió del Servei de
Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Públic, durant el termini comprès entre l’1 de
gener de 2016 o el dia següent a la formalització del contracte si és posterior i fins al dia 31 de
desembre de 2017, a l’empresa Progess, projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF núm.
B59960526, per un import d'1.482.806,46 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la Mesa
de Contractació, segons motivació de l’Acta del dia 29 d’octubre de 2015. DISPOSAR a favor
de Progess, projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF B59960526, la quantitat
1.482.806,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 22731 23143, amb el següent
desglossament: - Any 2016: 741.403,23 euros, IVA inclòs (674.002,94 euros de pressupost net i
67.400,29 euros en concepte d’IVA). - Any 2017: 741.403,23 euros, IVA inclòs (674.002,94
euros de pressupost net i 67.400,29 euros en concepte d’IVA). Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per
part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15
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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.
21.-

(20150489) ADJUDICAR el contracte núm. 15003349 que té per objecte la gestió del Centre
d’Allotjament Familiar Temporal Navas adreçat a famílies vulnerables afectades per la pèrdua o
manca d’habitatge i/o en situació d’exclusió social i el foment de la inserció social i el foment
de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, durant el termini comprès entre l’1 de
gener de 2016 o el dia següent a la formalització del contracte si és posterior i fins al dia 31 de
desembre de 2017, a l’empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF
núm. B59960526, per un import de 499.878,14 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la
Mesa de Contractació, segons motivació de l’Acta del dia 28 d’octubre de 2015. DISPOSAR a
favor de Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, la quantitat
499.878,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 22731 23145, amb el següent
desglossament: - Any 2016: 249.939,07 euros, IVA inclòs (227.217,34 euros de pressupost net i
22.721,73 euros en concepte d’IVA). - Any 2017: 249.939,07 euros, IVA inclòs (227.217,34
euros de pressupost net i 22.721,73 euros en concepte d’IVA). Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. REQUERIR l’adjudicatari
perquè, dins del termini màxim de quinze dies hàbils des del següent al de la notificació
d’aquesta adjudicació, es personi a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització
del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

22.-

(20150504 Lot 1) ADJUDICAR el contracte de serveis, que té per objecte la gestió dels serveis
dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, amb la finalitat de foment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 1 (contracte núm.
15003468: Can Travi, Camí Antic de València i Pere IV)), durant el termini comprés entre l’1
de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017, per un import de 948.391,76 euros (862.174,32
euros com a pressupost net i 86.217,44 euros en concepte d’IVA al tipus del 10%), dels
pressupostos del 2016 i del 2017, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en
l'expedient a Clece, SA, amb NIF núm. A80364243, i d'acord amb la seva proposició, en haver
estat l’única oferta presentada i acceptada. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos.
Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet
l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part
de l'adjudicatari 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.
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23.-

(20150504 Lot 2) ADJUDICAR el contracte de serveis que té per objecte la gestió dels serveis
dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, amb la finalitat de forment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 2 (contracte núm.
15003469: Navas de Tolosa, Santa Caterina i Campo Sagrado), durant el termini comprès entre
l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017, per un import de 886.212,20 euros, import
exempt d’IVA, del pressupost del 2016 i del 2017, de conformitat amb la proposta de valoració
i classificació continguda en l'expedient a ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF
núm. G59435180, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document. Atès que el present contracte comporta
despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Atès que el contracte es formalitza en
exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d'aquest
contracte a l'exercici corresponent. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.

24.-

(20150504 Lot 3) ADJUDICAR el contracte de serveis que té per objecte la gestió dels serveis
dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, amb la finalitat de forment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 3 (contracte núm.
15003470: Gran Via, Concilio de Trento I i Concilio de Trento II), durant el termini comprés
entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017, per un import de 705.200,42 euros,
import exempt d’IVA, del pressupost del 2016 i del 2017, de conformitat amb la proposta de
valoració continguda en l'expedient a Fundación Salud y Comunidad, amb NIF núm.
G61878831, i d'acord amb la seva proposició, en haver estat l’única oferta presentada i
acceptada. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. Atès que el present
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Atès que el
contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 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.

25-

(20150504-Lot 4) ADJUDICAR el contracte de serveis que té per objecte la gestió dels serveis
dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, amb la finalitat de foment de l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral (LOT núm. 4 (contracte núm.
15003471: Montnegre i Torre Julia) durant el termini comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31
de desembre de 2017, per un import de 706.881,08 euros (642.619,16 euros com a pressupost
net i 64.261,92 euros en concepte d’Impost sobre l'IVA al tipus del 10%), del pressupost del
2016 i de 2017, de conformitat amb la proposta de valoració continguda en l'expedient a OHL
servicios-ingesan SAU Y Asociación Edad Dorada mensajeros de la Paz UTE Ley 18/1982 de

Ref: CCP 4/15 Drets Socials, Cultura i Esports
v. 22/ 12/ 2015 16: 56

6

26 de mayo (UTE Montnegre-Torre Julia), amb NIF núm. U66640103, i d'acord amb la seva
proposició. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides
i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document. Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Atès que el contracte es
formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d'aquest contracte a l'exercici corresponent. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre 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.
26.-

(20150515) ADJUDICAR el contracte núm. 15003495, que té per objecte la gestió del servei
d’acolliment residencial Can Planas per a persones sense sostre i el foment de la inserció laboral
de les persones en risc d’exclusió, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2016 o el dia
següent a la formalització del contracte si és posterior i fins al dia 31 de desembre de 2017, a
l’empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, per un
import de 2.068.262,61 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació,
segons motivació de l’Acta del dia 28 d’octubre de 2015, d’acord amb el preu unitari següent:
preu hora servei manutenció i higiene i activitats: 11,5299 euros, IVA inclòs (10,4817 euros de
pressupost net i 1,0482 euros en concepte d’IVA). DISPOSAR a favor de Progess, Projectes i
Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, la quantitat 2.068.262,61 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 0201 22731 23143, amb el següent desglossament: - Any 2016:
1.034.435,72 euros, IVA inclòs (940.396,11 euros de pressupost net i 94.039,61 euros en
concepte d’IVA). - Any 2017: 1.033.826,89 euros, IVA inclòs (939.842,63 euros de pressupost
net i 93.984,26 euros en concepte d’IVA). Atès que el present contracte comporta despeses de
caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari 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.-

(20150235) AUTORITZAR la formalització del II Acord d’Actuació entre l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat Municipal de l’Habitatge i el Consorci de
l’Habitatge de Barcelona i dels annexos a aquest Acord, en relació a la promoció de nous
habitatges amb serveis per a gent gran a la ciutat de Barcelona. CONSTITUIR la Comissió de
Valoració i Admissions per al procés d’adjudicació dels habitatges amb serveis inclosos a
l’esmentat II Acord d’actuació, amb les funcions, composició i normes de funcionament que
consten a l’annex 3 de l’Acord. PUBLICAR en el web de l’Ajuntament de Barcelona i la
Gaseta Municipal la normativa del procés d’adjudicació d’aquests habitatges amb serveis
continguda als annexos 1 a 4 de l’Acord, i una referència al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora de
Drets Socials, la signatura de l’esmentat Acord, així com la de tots els documents que se’n
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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28.-

(20169203) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques del contracte núm. 15C00024, de la gestió de serveis públics, modalitat
concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic Sagrada Família i casal infantil Sagrada
Família del Districte de l’Eixample, durant el període 2016-2017. AUTORITZAR la despesa
del contracte per un import de 678.192,24 euros, en concepte de subvenció màxima per
mantenir l'equilibri econòmic i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es que s'indiquen en aquest
mateix document condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. CONVOCAR el procediment obert per l'adjudicació de l'esmentat
contracte, d'acord amb l'art. 141 de la LCSP, de 14 de novembre de 2011. DONAR-NE compte
a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015:

29.-

(20150487) ADJUDICAR el contracte núm. 15003104, que té per objecte la gestió del servei
d’acolliment residencial nocturn de primera acollida Sarrià i el foment de la inserció laboral de
les persones en risc d’exclusió, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2016 o el dia
següent a la formalització del contracte, si és posterior i fins al dia 31 de desembre de 2017, a
l’entitat Suara serveis, Societat Cooperativa Catalana Limitada, amb NIF núm. F17444225, per
un import d'1.301.458,97 euros, exempt d’IVA, en haver estat el licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació, segons motivació de l’Acta d'11 de novembre de 2015, d’acord amb els preus
següents: preu del servei d’allotjament nocturn i atenció socio-educativa i sanitària: 902.675,08
euros, exempt d’IVA. Preu unitari de manutenció i higiene nocturna i matinal: 8,3803 euros,
exempt d’IVA. DISPOSAR a favor de Suara serveis, Societat Cooperativa Catalana Limitada,
amb NIF F17444225, la quantitat 1.301.458,97 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida
0201 22731 23141, amb el següent desglossament: - Any 2016: 651.002,25 euros, exempt
d’IVA. - Any 2017: 650.456,72 euros, exempt d’IVA. Atès que el present contracte comporta
despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre 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.-

(50001/16) ADJUDICAR el contracte núm. 15C00014, que té per objecte la gestió de serveis
públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Vázquez
Montalbán, Centre Cívic Elèctric, Casal de barri Can Rectoret i del camp de futbol Vallvidrera,
per als anys 2016 a 2018, per un import d'1.275.000,00 euros, exempt d'IVA, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, a Ludic 3, S.C.C.L. amb
NIF F60475902, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa,
sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva
formalització. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, situades al carrer Anglí 31 planta 1ª. DESIGNAR com
responsable del contracte a la Sra. Esther Utrilla. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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Acords de la Comissió de Govern de 10 de desembre de 2015:
31.-

(20150516 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 15003621, que té per objecte el concert de
100 places/dia de mitjana de menjador diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies de l’any,
adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat de
Barcelona, i el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió, a la zona de
Sarrià (lot 1) durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2016 o el dia següent a la
formalització del contracte, si és posterior, i el 31 de desembre, a l’entitat Futur just empresa
d'inserció, SL, amb NIF B-64061211, per un import de 703.587,50 euros, IVA inclòs, en haver
estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb
la proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de l’acta del dia 6 de novembre de
2015. DISPOSAR a favor de l’entitat Futur just empresa d'inserció, SL, amb NIF B-64061211,
la quantitat de 703.587,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 22731 23144, amb el
següent desglossament: any 2016: 352.275,00 euros, IVA inclòs i any 2017: 351.312,50 euros,
IVA inclòs, d’acord amb el preu unitari de servei de menjador social de 7,48 euros, IVA inclòs
(6,80 euros, import net i 0,68 euros, en concepte de l’IVA). Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. REQUERIR l’adjudicatari
perquè, dins del termini màxim de quinze dies hàbils des del següent al de la notificació
d’aquesta adjudicació, es personi a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització del contracte. DONARNE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

32.-

(20150516 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 15003622, que té per objecte el concert de
100 places/dia de mitjana de menjador diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies de l’any,
adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat de
Barcelona i el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió, a la zona de
Les Corts (lot 2) durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2016 o el dia següent a la
formalització del contracte, si és posterior, i el 31 de desembre de 2017, a l’empresa ISS Salud
y Servicios Sociosanitarios, S.A., amb NIF A-63577753, per un import de 703.587,50 euros,
IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de l’acta del 6 de
novembre de 2015. DISPOSAR a favor de l’empresa ISS Salud y Servicios Sociosantarios,
S.A., amb NIF A-63577753, la quantitat de 703.587,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 0201 22731 23144, amb el següent desglossament: any 2016: 352.275,00 euros, IVA
inclòs i any 2017: 351.312,50 euros, IVA inclòs, d’acord amb el preu unitari de servei de
menjador social de 8,56 euros, IVA inclòs (7,78 euros, import net i 0,78 euros, en concepte
d’IVA). Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
Pressupostos. REQUERIR l’adjudicatari perquè, dins del termini màxim de quinze dies hàbils
des del següent al de la notificació d’aquesta adjudicació, es personi a les dependències del
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75) per a la
formalització del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

33.-

(20150516 Lot 3) ADJUDICAR el contracte núm. 15003623, que té per objecte la gestió del
concert de 100 places/dia de mitjana de menjador diürn, en horari de 12 a 14 hores els 365 dies
de l’any, adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la
ciutat de Barcelona, i el foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió, a la
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zona de l’Eixample (lot 3) durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2016 o el dia següent
a la formalització del contracte, si és posterior, i el 31 de desembre de 2017, a l’entitat Futur
just empresa d'inserció, SL, amb NIF B-64061211, per un import de 703.587,50 euros, IVA
inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de l’acta de 13 de
novembre de 2015. DISPOSAR a favor de l’entitat Futur just empresa d'inserció, SL, amb NIF
B-64061211, la quantitat de 703.587,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 22731
23144, amb el següent desglossament: any 2016: 352.275,00 euros, IVA inclòs i any 2017:
351.312,50 euros, IVA inclòs, d’acord amb el preu unitari de servei de menjador social de 7,48
euros, IVA inclòs (6,80 euros, import net i 0,68 euros, en concepte de l’IVA). Atès que el
present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. REQUERIR
l’adjudicatari perquè, dins del termini màxim de quinze dies hàbils des del següent al de la
notificació d’aquesta adjudicació, es personi a les dependències del Departament de Serveis
Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització del
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
El Sr. CIURANA demana informació sobre els expedients 2, 3, 4 i 30, que fan referència a
diferents casos d’externalització de la gestió.
La Sra. BENEDÍ afirma que es farà arribar aquesta informació al Grup de CiU.

b) Mesures de govern
A la Comissió:
1.-

Estratègia d’inclusió per a persones que exerceixen la venda irregular al carrer a Barcelona.
La Sra. ORTIZ assenyala que aquest document té origen en els debats i el treball conjunt amb
els grups municipals, i en les aportacions que han fet també diverses entitats socials. Manifesta
que els grups coneixen el document i que, per tant, no s’estendrà a explicar-lo en detall.
Recorda que en la Comissió es va presentar un informe de diagnòstic sobre el fenomen de la
venda ambulant irregular, que plantejava que aquest és un fenomen complex i no exclusivament
barceloní, i que no és tolerable l’ús intensiu de l’espai públic per a la venda irregular. Afirma
que, d’altra banda, la ciutat té la responsabilitat de situar en primer terme els drets humans i
donar alternatives a les persones que venen productes als carrers, que ho fan en gran part perquè
no tenen una altra sortida. En aquest sentit, destaca que el marc legal condemna aquestes
persones a la irregularitat administrativa i dificulta la trobada de solucions. Manifesta que, per
això, consideren que el paper de l’Ajuntament de Barcelona és també acompanyar aquestes
persones en la recerca d’itineraris d’inclusió i d’alternatives.
Assenyala que el document inclou propostes que han fet els diferents grups municipals. A més,
explica que, arran de la trobada de la taula de ciutat que va tenir lloc fa pocs dies, SOS Racisme
els ha fet arribar unes aportacions d’última hora que creuen que cal tenir en compte, com
afavorir l’informe d’arrelament en els plans d’ocupació i tenir present el principi de
subsidiarietat en el protocol d’intervenció dels cossos de seguretat.
Manifesta que el que plantegen és un pressupost i un calendari per oferir tots els itineraris
d’inclusió (empadronament, vinculació als Serveis Socials, etc.), així com alternatives i
acompanyament per afavorir la regularització de persones a través de plans d’ocupació a dotze
mesos o projectes d’autoocupació.
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El Sr. BLASI afirma que el Grup de CiU ha participat en algunes de les reunions que s’han fet,
però que, més enllà de documents, hi ha hagut poca concreció. Explica que, per al seu grup,
aquest problema ve definit per dues vessants diferenciades: la social, que requereix una resposta
social, i la d’una activitat econòmica il·legal. En aquest sentit, remarca la necessitat de parlar
sense complexos sobre la naturalesa d’aquest problema, que és la venda irregular il·legal.
Respecte a les propostes, assenyala que no s’estableix un cens, que era un dels primers objectius
que s’havien marcat entre tots plegats per tal de saber de qui estan parlant, tot procurant evitar
una discriminació exagerada. Explica que cal tenir en compte que les persones d’aquest
col·lectiu, tot i viure en una situació de vulnerabilitat, no fan reclamacions des del punt de vista
de l’habitatge o l’alimentació, que són problemes que es viuen a la ciutat. D’altra banda, opina
que han de ser capaços de resoldre el problema de la irregularitat administrativa amb les
administracions competents. Afirma que, en aquest sentit, troba a faltar la necessitat de
coordinació efectiva i d’exigència envers altres administracions. A més, demana imaginació per
fer alguna cosa més enllà de reforçar un servei ja existent.
Assenyala que es presenta un calendari i una proposta de pressupost, però que hi ha poques
persones a les quals atendre, d’acord amb la xifra que es dóna. En relació amb això, afirma que
hi continua havent venda ambulant il·legal a la ciutat, malgrat que es digui que baixa en
determinades èpoques de l’any. Insta el Govern a treballar menys amb taules, que opina que
s’ha demostrat que no tenen l’èxit pretès i desplacen el lideratge, i a treballar de manera més
interna i més tècnica.
La Sra. BARCELÓ manifesta que són conscients que els venedors ambulants són persones que
acostumen a venir a la ciutat amb expectatives de tenir una vida digna i que es dediquen a
aquesta activitat per sobreviure. Destaca que per al Grup de C’s les persones són una prioritat i
que, per tant, donaran suport a les mesures que faciliten l’accés de les persones d’aquest
col·lectiu als Serveis Socials. Afirma que, no obstant això, no estan d’acord amb la manera com
el Govern va convocar la taula de ciutat. Explica que des del primer moment van mostrar la
seva predisposició a arribar a un consens i que comparteixen que hi ha d’haver interlocució amb
les persones que es dediquen a la venda irregular, però que no estan d’acord que es convoqui un
grup que s’anomena «sindicat» i que no existeix com a tal. Pel que fa a això, opina que parlar de
sindicats genera una falsa integració perquè permet que aquestes persones es guanyin la vida
amb una activitat il·legal i emmascara l’explotació d’innocents en benefici de les màfies. En
aquest sentit, remarca que la venda ambulant està regulada i que l’activitat il·legal suposa un
greuge per als comerciants que compleixen la legalitat.
D’altra banda, critica la manera com el Govern municipal tracta a vegades els agents de la
Guàrdia Urbana. Opina que el Govern ha estat donant ordres contràries als diferents agents des
del principi, i assenyala que, a més, l’informe no fa referència als agents de la policia en parlar
de les persones ferides, quan durant els mesos de juliol, agost i setembre va haver-hi fins a 31
agents de la policia local lesionats de levitat.
Manifesta que estan compromesos amb l’accés d’aquestes persones als Serveis Socials i que
donen suport als programes de formació o al desenvolupament de programes cooperatius, però
assenyala que ajudar un col·lectiu no ha d’implicar deixar de banda altres col·lectius, com els
comerciants i els artesans. Destaca que aquests gremis generen ocupació i paguen impostos que
permeten les prestacions socials, i demana al Govern que no s’oblidi d’ells.
Conclou que no es pot permetre la venda il·legal, la competència deslleial al comerç i als
artesans, i l’ocupació de l’espai públic. Afirma que tothom té dret a una vida digna i a l’accés
als Serveis Socials, però que s’han de tenir presents les condicions de la ciutat i el marc legal.
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La Sra. BENEDÍ opina que, des de l’estiu, els manters de Barcelona han estat un instrument per
desgastar el Govern de la ciutat i la Guàrdia Urbana, però que al final tothom s’ha desgastat
amb aquest ús instrumentalitzat d’una problemàtica social que afecta tant els comerciants com
els manters, la Guàrdia Urbana i els veïns i veïnes. Manifesta que cal ser conscients del
recorregut que fan aquestes persones que provenen de l’Àfrica subsahariana i fugen de la
misèria dels seus països. Explica que sovint viatgen en pasteres, deixant el seu destí en mans de
les màfies que gestionen el tràfic de persones, i que en arribar a la «terra promesa» no poden
accedir a un contracte de treball pel fet de no disposar d’una situació regularitzada. Afirma que,
tanmateix, la presència de manters al carrer no beneficia ningú, i que no es pot qüestionar la
feina de la Guàrdia Urbana, de l’Administració i dels responsables de garantir que els carrers
siguin lliures i oberts per tal que cap mercadeig no faci un ús privatiu de l’espai públic.
Remarca que, malgrat això, no es pot fer veure que aquestes persones no existeixen. Afirma que
els manters haurien de tenir els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà, i que el fet
de vetllar pels espais públics i les normes no vol dir que s’hagin de menystenir les persones que
en resulten afectades. Opina que, per tant, cal escoltar els manters i no girar-los l’esquena quan
demanin ajuda. A més, afirma que s’ha d’intentar aconseguir trobar una sortida als seus
problemes a través de la reinserció o de la formació, evitant tota conducta discriminatòria.
Assenyala que no és gens fàcil combinar tots aquests principis, però que tots els que volen que
Barcelona sigui una ciutat de convivència tenen l’obligació de fer-ho. Recorda que, des del
Grup d’ERC, ja ho van fer anys enrere amb l’impuls d’una cooperativa de ferralla que ha donat
molt bons resultats, i que ara han promogut una taula per abordar aquest problema, presidida pel
Sr. Jordi Coronas, regidor del seu grup. Explica que aquesta taula de ciutat té un marcat accent
social i s’ha constituït amb l’objectiu de dialogar, i no pas de negociar, que és una tasca que
correspon al Govern. Destaca que, d’aquesta manera, tenen l’oportunitat de disminuir una
activitat que no és legal i d’aportar una solució social per als manters. Opina que ningú no
entendria que els que sempre s’han oposat a la venda irregular al carrer ara no formessin part de
la solució, com ho han fet tots els partits polítics, llevat del PP. A més, afirma que Barcelona
Activa i els Serveis Socials seran actors fonamentals per a aquesta solució, i que també
s’estudiarà la creació d’un mercat social en algun indret de la ciutat on tindrien cabuda activitats
comercials estretament vinculades amb les arts i la gastronomia.
Manifesta que agraeixen al Govern municipal la presentació d’aquesta mesura, en la qual
queden reflectides les propostes del seu grup, així com la constitució de la taula, que ha de
servir per seguir i valorar les accions de la mesura. D’altra banda, recorda que no es va
convocar el sindicat de manters a la taula, sinó que aquest sindicat hi va assistir amb el
col·lectiu Tras la Manta. A més, assenyala que l’absència dels comerciants és una decisió
legítima d’ells, però que hi segueixen en contacte i tenen en compte la seva opinió, cosa que
també han fet amb el Grup del PP, que no assisteix a cap reunió.
La Sra. ANDRÉS manifesta que aquest és un fenomen molt complex que ve de lluny, que
s’agreuja a l’estiu i al Nadal, i que es concentra a les zones turístiques de la ciutat, tot i que no
de manera exclusiva, ja que s’està començant a donar també al voltant dels mercats d’alguns
barris, com ara el de la Trinitat Nova.
Explica que el Grup del PSC creu que aquest fenomen s’ha d’abordar d’una manera integral per
tal de recuperar la ciutat per als veïns i veïnes, especialment en aquelles zones que es va decidir
que havien de ser per a vianants, com el portal de l’Àngel. Afirma que els vianants i
l’accessibilitat dels carrers sempre han estat una prioritat a la ciutat, i que cal conservar aquest
model de ciutat com a projecte col·lectiu. D’altra banda, opina que la Guàrdia Urbana ha de
tenir protocols clars i compartits a tota la ciutat per abordar aquest fenomen, i que sobretot cal
evitar les agressions als agents. En relació amb això, afirma que l’abordatge policial és
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imprescindible per desmantellar les xarxes que fan objectes falsificats, que és una acció que té
una codificació penal en el sistema legal.
Assenyala que, tal com diu l’informe, la majoria de les persones d’aquest col·lectiu són
estrangeres i que, per tant, es tracta d’intentar regularitzar la seva situació a la ciutat. A més,
explica que creuen que la sortida professional per a aquestes persones no ha de ser
exclusivament comercial, ja que segurament es dediquen a aquesta activitat perquè no tenen una
altra opció, i que cal oferir un ventall ampli de possibilitats en els plans ocupacionals i, fins i tot,
completar la seva formació. Afirma que, per tant, estan d’acord amb la manera com està
abordant el problema el Govern, en compliment de l’ordenança del 2006, que establia que
s’havia de prohibir la venda i la compra d’aquests productes i, alhora, que s’havia de treballar
des de la vessant social.
Respecte a la taula de ciutat, explica que consideren que és molt important que hi siguin el
gremi de comerciants i tots els grups polítics, atès que s’hi dedicaran esforços socials i
econòmics de la ciutat.
La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP va dir des del principi que faria costat al
Govern si veritablement volia resoldre la venda il·legal, i que van fer propostes en aquest sentit
però no se’n va estimar cap. Afirma que, a partir d’aquí, es va crear una taula que l’únic que
persegueix és donar cobertura a una activitat il·legal i que, per això, el seu grup no n’ha volgut
formar part. En relació amb això, opina que la mesura de govern pretén enfortir els manters,
debilitar la Guàrdia Urbana i perjudicar els comerciants i tots els ciutadans. A més, remarca que
aquesta mesura preveu uns plans d’integració que costaran dos milions d’euros a l’Ajuntament.
Pel que fa a això, opina que el Govern utilitza els recursos de tota la ciutadania per enfortir un
grup que fa una activitat il·legal i estableix uns circuits d’integració que són contraris a la
normativa d’estrangeria, tenint en compte que l’obtenció de la residència exigeix no haver
comès cap delicte. Demana que, per tant, se’ls expliqui amb més detall com es pensa
regularitzar la situació d’aquestes persones.
Manifesta que el seu grup ja va dir que creu que el problema dels manters s’ha d’abordar de
manera integral des de la prevenció i la reacció, i que el vessant social és un aspecte afegit, però
no pas la base ni l’eix de la solució. En aquest sentit, opina que el Govern actua des del bonisme
i proposa una solució que va en contra dels comerciants, perjudicats pel comerç il·legal, i de la
ciutadania.
La Sra. ROVIRA assenyala que el Grup de la CUP ha participat en els diferents debats que
s’han dut a terme sobre aquest tema, que creuen que s’hauria de treballar des de la Tercera
Tinència d’Alcaldia, relativa als drets de la ciutadania i la participació. Explica que consideren
que la llei d’estrangeria actual treu drets a aquestes persones i que, per tant, el que ha de fer
l’Ajuntament de Barcelona és donar-los més drets per tal que es puguin apoderar i decidir quina
activitat econòmica fan per sobreviure. Opina que, d’aquesta manera, potser aquestes persones
no es dedicarien a la venda ambulant.
Manifesta que han fet arribar diverses aportacions al Govern municipal pel que fa als diferents
apartats que han pogut llegir. Assenyala que en remarcarà algunes perquè no té temps
d’esmentar-les totes. Explica que poden compartir l’anàlisi que es fa de la caracterització de la
problemàtica, però que hi ha afirmacions vagues que poden denotar un cert biaix. Remarca que,
per exemple, fa l’efecte que el col·lectiu de venda ambulant no tingui por davant la policia i que
aquesta no els persegueixi igual. D’altra banda, manifesta que creuen que seria interessant fer
una comparació entre les pèrdues que ha patit el petit comerç per culpa de la presència de grans
marques com H&M, Desigual o Zara i per culpa de la venda ambulant. A més, explica que
també pensen que cal ser curosos amb les afirmacions no científiques sobre els impostos que
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paguen o deixen de pagar els venedors ambulants, perquè els consta que en el moment en què
adquireixen els productes sí que en paguen.
Remarca que el percentatge de cobrament de les multes imposades a aquests venedors és d’un
0,6% i, per tant, ja se sap que aquesta mesura no funciona. Assenyala que, tanmateix, aquesta
mesura provoca un dany col·lateral preocupant, que és la complicació que suposen aquests
antecedents en forma de multa en la regularització de la situació d’aquests treballadors. Opina
que, d’aquesta manera, se’ls continuen reduint drets i es deixa de banda l’objectiu d’integració i
d’atorgament de drets per a aquestes persones.
Pel que fa a l’enfocament del problema, explica que consideraven que era important que el
document que s’ha presentat preveiés la delimitació d’espais físics perquè els venedors
ambulants puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, afirma que cal deixar que els
venedors ambulants gestionin la seguretat del seu espai de treball amb enllaços i interlocutors
amb la Guàrdia Urbana per si tenen algun problema.
La Sra. ORTIZ agraeix els comentaris de tots els grups, i assenyala que han trobat dues
posicions sobre la manera d’abordar aquest problema per part dels grups municipals. Explica
que, d’una banda, hi ha els grups que volen utilitzar el fenomen de la venda ambulant irregular
com un instrument per desgastar el Govern, però que quan hi ha un espai per oferir propostes no
en fan pràcticament cap. Remarca que fins i tot aquells que parlen de creativitat i de propostes
concretes no n’han aportat cap, i que el Grup del PP només ha proposat un abordatge policial,
quan precisament el seu partit ha creat un marc legal que impossibilita les alternatives d’inserció
per a aquestes persones i només planteja que desapareguin. Afirma que, tanmateix, aquestes
persones són veïns i veïnes de Barcelona que no desapareixeran, i que la responsabilitat del
Govern municipal és oferir alternatives i compromís amb els drets humans. Assenyala que,
d’altra banda, hi ha els grups que sí que han fet diverses aportacions.
Remarca que la mesura de govern que s’ha presentat és una primera proposta en què es
plantegen mesures d’acompanyament, d’arrelament social i d’inclusió laboral, atès que cal
oferir alternatives a la venda ambulant de productes irregulars a l’espai públic de la ciutat si
creuen que aquesta no hi pot tenir cabuda. D’altra banda, explica que han treballat amb els
comerciants i amb el port de Barcelona, i que han demanat coresponsabilitat a la resta
d’administracions. En aquest sentit, manifesta que estan d’acord amb el Grup de CiU que la
Generalitat i l’Estat haurien de ser coresponsables de fenòmens urbans que tenen conseqüències
a partir també de decisions que es prenen en altres administracions. Explica que creuen que
aquest fenomen continuarà existint a Barcelona, però que esperen que es vagi reduint a partir de
les solucions que es vagin articulant i que la taula de ciutat sigui un espai de trobada. En aquest
sentit, recorda que el Grup de C’s va demanar que hi hagués un espai de trobada amb els
mateixos venedors ambulants i els diferents grups municipals. En relació amb això, afirma que
és cert que el 70% de les persones que exerceixen la venda ambulant irregular són persones que
estan en situació d’irregularitat administrativa, però que per dialogar s’han de poder asseure tots
en una taula, independentment de com s’autoanomenin o de la seva condició. Opina que això
forma part de la responsabilitat política, si es vol una estratègia d’inclusió social d’aquest
col·lectiu.
La Sra. BENEDÍ cedeix la paraula als grups del PSC i del PP, atès que no han exhaurit el temps
d’intervenció.
La Sra. ANDRÉS manifesta que hi ha algunes informacions importants que els agradaria poder
tenir, com l’estudi comparatiu entre ciutats o la valoració de la cooperativa.
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La Sra. ESTELLER reitera que el Grup del PP va intentar col·laborar amb aportacions, però que
no se’n va acceptar cap, i que a més es va aprovar una proposta en la Comissió que no es
compleix. Afirma que, des d’aquesta perspectiva, no volen donar cobertura a la regularització
d’una activitat que és il·legal.
Es dóna per tractada.
c) Informes
A la Comissió:
2.-

Informe participatiu dels grups de treball i de la Comissió Permanent del Consell Municipal de
Benestar Social 2014-15.
La Sra. ORTIZ demana poder administrar el temps amb una mica de flexibilitat en aquest punt
de l’ordre del dia, atès que també hi intervindran les entitats.
La Sra. BENEDÍ assenyala que el Govern pot administrar el temps com vulgui mentre no
excedeixi els sis minuts d’intervenció.
La Sra. ORTIZ agraeix la presència dels membres del Consell Municipal de Benestar Social, i
especialment la feina i les propostes dels diferents grups de treball. Destaca que s’han fet més
de cent propostes i que seran de gran utilitat en l’elaboració del Pla d’actuació municipal (PAM)
per als propers quatre anys. Opina que és un luxe poder comptar amb un consell amb tanta
qualitat de treball i amb tanta voluntat d’innovació social i d’aplicació de la recerca social en les
polítiques públiques de l’Ajuntament.
Dóna la paraula al Sr. Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i
representant del Consell, perquè presenti el fruit del treball que s’ha fet durant l’últim any.
El Sr. ILLA agraeix la decisió excepcional dels grups municipals de deixar-los intervenir en la
Comissió. Assenyala que parla en nom de totes les persones que han participat en l’informe
participatiu i que, atès que ha de ser breu, ometrà moltes coses importants.
Recorda que l’informe és el treball que es va dur a terme durant el curs 2014-2015 a partir dels
vuit grups de treball que formen part del Consell Municipal de Benestar Social: acció
comunitària, dones, drogodependències, envelliment, famílies, infància, pobresa i joventut.
Informa que en l’elaboració de l’informe hi han participat 235 persones de 150 entitats, que han
realitzat 48 sessions de treball. Destaca que han treballat d’una manera molt innovadora en els
grups de treball i que han aconseguit detectar quines són les mancances de la ciutat en cadascun
dels àmbits.
Manifesta que l’àmbit més significatiu pel que fa a continguts és el de la pobresa, que planteja
nous reptes sobre com afrontar totes les particularitats que avui presenta la pobresa a la ciutat,
com la pobresa vergonyant, la pobresa infantil o la pobresa energètica. Remarca que la privació
material duu a la pobresa i aquesta, finalment, a l’exclusió. Afirma que els eixos claus per
combatre-la són la creació d’ocupació, l’accés a l’habitatge i la cobertura de necessitats,
especialment l’alimentació.
Explica que el segon aspecte que volen destacar és l’adolescència i l’impacte que hi tenen els
nous estils de vida, sobretot a partir de la digitalització: quina és la relació que s’estableix entre
els adolescents i la família, i com es cobreixen les necessitats no materials dels adolescents, de
manera que es pugui treballar el pensament abstracte i reflexiu, fugint de la immediatesa i la
superficialitat.
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D’altra banda, remarca que la perspectiva transversal i les aportacions en el marc de la Comissió
Permanent els van portar a un debat profund amb relació a l’atenció social i comunitària.
Afirma que es va apel·lar a la construcció comuna d’iniciatives, projectes o processos
d’intervenció social, cosa que significa integrar tot allò que es fa en l’àmbit territorial i establir
més aliances estratègiques en aquest àmbit. Assenyala que un bon exemple d’aquesta acció
comunitària seria la integració social i sanitària, amb objectius compartits des de diferents àrees
de l’Ajuntament, o una major implicació de les entitats i associacions de base veïnal en la
coproducció i la implementació de polítiques socials.
Finalment, manifesta que fan una valoració positiva del treball desenvolupat en el Consell.
La Sra. FANDOS agraeix l’informe i la intervenció del Sr. Illa. Assenyala que l’informe que
avui es presenta correspon sobretot al mandat anterior i que, per tant, li resultat difícil fer
aquesta intervenció.
Manifesta que vol aprofitar per agrair la feina de totes les entitats i totes les persones que han
format part del Consell Municipal de Benestar Social durant els quatre anys en què ella va serne la presidenta, així com la feina de la Sra. Emi Pallàs i de tot el seu equip, que afirma que
coordinen el Consell d’una manera extraordinària. Subratlla que les persones que formen part
del Consell són molt professionals i, alhora, tenen «molt cor», ja que procedeixen en bona part
de l’àmbit del voluntariat. Opina que això fa que les propostes encara tinguin més valor.
Afirma que el Consell és un exemple de la riquesa que té la ciutat en persones que, des del món
associatiu, des de l’expertesa, des de la universitat i des d’altres àmbits, col·laboren perquè
Barcelona sigui una ciutat referent en matèria de polítiques socials. Destaca que, tal com ha
comentat el Sr. Illa, el Consell permet ampliar propostes en l’àmbit de la innovació social i, a
més, força el Govern a eixamplar la seva visió constantment i dóna pluralitat a les polítiques
que es duen a terme a la ciutat.
Assenyala que no té temps de valorar totes les propostes, però que creu tots comparteixen que la
pobresa és segurament l’àmbit en què cal centrar més els esforços. Afirma que aquest treball
s’ha d’adreçar sobretot a combatre la pobresa des de l’apoderament de les persones i des d’una
relació molt més estreta entre els serveis socials i tots els serveis ocupacionals, més que no pas
des de l’assistencialisme. En aquest sentit, destaca la importància d’iniciatives com el programa
Làbora, els projectes tractors que es duen a terme des de l’Acord ciutadà per una Barcelona
inclusiva, el Housing First, o moltes d’altres que s’han anat aplicant en els darrers anys.
Manifesta que, a més de la pobresa, també li sembla important treballar de cara al futur tot el
que té a veure amb l’adolescència, sobretot en relació amb les drogues, i la visió de gènere. Pel
que fa a això, afirma que cal continuar pensant la ciutat en femení i que queda molta feina per
fer des de la visió de gènere.
Agraeix que l’informe reculli i posi en valor moltes de les accions que es van impulsar en el
mandat anterior. Opina que és important que en quedi constància per escrit.
La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup de C’s agraeix la feina que han fet els diferents grups
de treball, l’informe que ha presentat el Sr. Illa i la feina de la Comissió Permanent. Destaca que
es tracta d’una feina que es basa en una aproximació empírica a la realitat realitzada per
professionals que tenen com a prioritat l’ajuda als altres. Opina que, davant de totes les
propostes que s’han fet, ara seria hora de passar a l’acció. En relació amb això, assenyala que en
algunes sessions del Consell els diferents col·lectius ja han expressat la necessitat de dur a
terme propostes concretes i realistes.
Explica que creuen que l’acció comunitària s’hauria d’incloure en tots els grups, ja que és
fonamental la intervenció en el territori. Assenyala que una de les propostes que planteja el grup
de treball de dones és la creació d’espais familiars de 0 a 3 anys, que és una qüestió sobre la
qual el seu grup presenta avui un prec.
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Pel que fa al grup de treball sobre drogodependències, suggereix incloure-hi les
socioaddiccions. D’altra banda, explica que també creuen que les persones grans són les que
coneixen millor la ciutat i que, per tant, aquest grup ha de ser prioritari de cara a les relacions
intergeneracionals, tal com explicaran després en la seva proposta.
Afirma que, en el marc de les propostes dels grups de treball d’infància, adolescència i família,
un dels grans reptes és aconseguir la conciliació de la vida laboral i familiar des de l’àmbit
municipal, així com atorgar ajudes als alumnes amb necessitats educatives especials.
Explica que l’àmbit de la pobresa és una realitat que afecta totes les edats i que creuen molt
oportú dedicar una taula a la feminització de la pobresa. D’altra banda, assenyala que les
propostes del grup de salut posen de manifest la necessitat de millorar el benestar físic,
psicològic i social del conjunt de la ciutadania i, en especial, dels col·lectius més vulnerables.
Conclou que el seu grup dóna ple suport a totes les propostes i desitja que es passi de la
descripció a l’acció.
La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’informe, i destaca que les reflexions, les anàlisis i
les propostes que presenta el document són fruit de la dedicació, el treball i les aportacions de
totes les persones, entitats, institucions i professionals que participen en el Consell Municipal de
Benestar Social. Afirma que aquest exercici de responsabilitat compartida que es practica en el
Consell és el que ha de permetre avançar en l’articulació de les polítiques de benestar social de
la ciutat. En aquest sentit, opina que assumir part de les responsabilitats col·lectives o un
compromís amb la comunitat és un element imprescindible que dóna sentit a una societat
democràtica. Manifesta que, per tant, el Grup d’ERC vol agrair la dedicació i la contribució de
totes les persones del Consell en la construcció col·lectiva del benestar de la ciutat. Afirma que
els consells municipals en general no han de ser vistos com el darrer apèndix de l’Administració
municipal, sinó com un dels principals espais de connexió de l’Administració amb la ciutadania.
En relació amb això, destaca que les propostes que neixen de baix cap a dalt són garantia de
llarg recorregut.
Assenyala que un dels principals temes de debat en el Consell ha estat el model d’atenció social
i d’acció comunitària. Explica que el seu grup pensa que és evident que cal una transformació
del model d’atenció social municipal i que, amb aquesta finalitat, cal reforçar el treball
comunitari i intensificar els espais de col·laboració i acció conjunta. Afirma que entenen la
intervenció social comunitària en el seu sentit més ampli i que, per això, cal treballar per
fomentar la cooperació social en tants àmbits de la societat com sigui possible, establint
complicitats amb totes aquelles associacions i col·lectius que voluntàriament aporten un treball
als barris, als districtes i a la ciutat, i gràcies als quals s’han assolit processos de transformació
politicosocials.
Pel que fa al grup de treball de dones, remarca la necessitat de continuar treballant en la
prevenció de la violència de gènere en dones joves. A més, opina que cal una campanya de
conscienciació contra la violència adreçada als joves i centrada en els instituts, tenint en compte
que els darrers anys hi ha hagut un repunt de la violència masclista en les edats inicials de la
joventut.
En relació amb el grup d’infància, explica que creuen que s’hauria d’apostar perquè, des de les
escoles, s’impartissin tallers de consum adreçats a infants i famílies per donar a conèixer bons
hàbits de consum, que és una de les coses que s’ha tractat en aquest grup.
Quant a la pobresa, opina que cal impulsar formes de cooperatives d’organització empresarial,
treballar contra la pobresa, canviar la renda mínima per aconseguir que les persones no es
quedin encallades en la beneficència, o apostar per les cooperatives per gestionar activitat
econòmica.
Finalment, pregunta si les consideracions, recomanacions i propostes de l’informe seran
vinculants.
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La Sra. ANDRÉS saluda el Sr. Illa i totes les persones presents, i agraeix la presentació de
l’informe. Manifesta que vol fer un reconeixement explícit a les 235 persones d’entitats,
organitzacions, serveis municipals i universitats que han participat en l’elaboració del
document. Destaca que es tracta d’un projecte col·lectiu que expressa la generositat d’aquestes
persones, que cedeixen els seus coneixements, la seva predisposició i el seu temps a favor de la
ciutat. Remarca que, tot i aquest exercici de treball conjunt, només el Govern, amb la fixació de
prioritats i la dedicació de recursos, farà possible que aquestes propostes es converteixin en
realitats transformadores de la ciutat perquè els veïns i veïnes puguin viure millor.
Assenyala que el Grup del PSC també vol fer un esment especial a la necessitat de potenciar
l’acció comunitària. Recorda que en una sessió anterior de la Comissió van presentar una
proposició, que va ser acceptada pel Govern i votada per la resta de grups, per modificar el
model de serveis socials i incidir justament en l’acció comunitària.
Pel que fa a les conclusions de l’informe, destaca les relatives a la salut mental, que és un tema
que han tractat les diferents comissions i grups de treball; les problemàtiques específiques dels
adolescents, amb un abordatge social i comunitari allunyat de l’àmbit estrictament sanitari; la
perspectiva de gènere en relació amb la prevenció de la salut de les dones, i el tractament de tot
el que comporta el món de les persones grans, des de la seva inclusió en el món digital fins a
l’atenció quan viuen soles. A més, explica que volen fer un esment molt especial de totes les
aportacions per abordar les diferents perspectives de la pobresa entorn de l’habitatge, l’activitat
econòmica, l’ocupació i la cobertura de necessitats bàsiques, específicament les alimentàries,
que qualifica de molt significatives, pràctiques i útils per a la ciutat.
La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP també vol agrair el treball del Sr. Illa i de
totes les persones que han format part dels grups de treball del Consell Municipal de Benestar
Social.
Explica que creuen que s’ha de col·laborar intensament amb les entitats perquè, al capdavall,
són les que coneixen millor els problemes. Afirma que, per tant, el que han de fer els grups
polítics i el Govern és dirigir l’acció de govern a donar resposta a les propostes que presenten
les entitats i veure de quina manera es poden abordar de manera integral. En relació amb això,
pregunta si el Govern, a l’hora de fer el PAM, tindrà en compte aquestes propostes com a
columna vertebral de les diferents àrees que s’hauran de tractar en el document que es presenti i
que haurà d’estar obert a tot tipus d’al·legacions.
A més, remarca que és molt important abordar les propostes de manera integral a l’hora de
prevenir i reaccionar a temps en cadascun dels àmbits presentats. Destaca que l’àmbit familiar
és fonamental en aquest sentit i que, per tant, és necessari dotar el Pla de famílies dels recursos
que necessita. D’altra banda, opina que s’ha de deixar de banalitzar el consum de determinades
drogues, sobretot aquelles que sembla que no són tan nocives, com el cànnabis. Així mateix,
afirma que és molt important prevenir i actuar des de l’educació perquè les nenes adolescents no
estiguin coaccionades, controlades, ni sotmeses a determinats comportaments que semblava que
ja s’havien superat, així com fomentar hàbits saludables entre els adolescents.
Conclou que el Govern hauria de recollir moltes de les propostes com a eix principal del PAM, i
donar-los tot el suport en l’abordatge integral de la majoria dels àmbits sectorials que es
plantegen.
La Sra. ROVIRA manifesta que creuen que en l’informe manquen bastants anàlisis que es duen
a terme actualment, com els que s’inclouen en diferents taules sobre la feminització de la
pobresa, i que hi ha punts i propostes que són vagues i que es podrien desenvolupar molt més.
Assenyala que això els fa pensar en quines entitats i persones participen en els consells
municipals i que, després d’haver assistit als diferents consells, creuen que hauria d’haver-hi
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una obertura en aquest sentit. Explica que pensen que el fet que mai no s’acabin duent a terme
les mesures concretes fa que hi hagi entitats, associacions o persones a títol individual que es
plantegin no participar en aquests espais. Manifesta que també creuen que és molt important
que es facin debats públics reals en els òrgans on hi ha participació i on treballen les entitats
sobre les diverses qüestions tractades.
Afirma que els sorprèn que tothom parli del canvi del model de benestar social, però que, en
canvi, quan el Grup de la CUP va presentar una proposició que plantejava mesures concretes en
aquest sentit, tenint en compte les demandes dels diferents col·lectius que treballen sobre el
territori, els grups van votar-hi en contra o es van abstenir. Explica que també els sembla
hipòcrita que molts grups parlin de prevenció pel que fa a violència masclista o a
drogodependències, quan els homòlegs d’aquests grups a escala estatal o a la Generalitat de
Catalunya són els que han retallat en aquests serveis. Qualifica de cinisme aquesta gran
distància entre el que es diu i el que es fa, i opina que si realment tots estan d’acord en un canvi
de model amb un inversió social més forta, haurien d’aprovar les propostes concretes que es
presentin en aquest sentit.
La Sra. ORTIZ agraeix la feina del Consell Municipal de Benestar Social, així com dels
treballadors municipals i de la Sra. Emi Pallàs.
Manifesta que és cert que aquest informe arranca del mandat anterior, però que precisament el
que té de positiu un Consell Municipal de Benestar Social és que no s’atura en funció dels
canvis polítics. Destaca que el patrimoni de l’associacionisme i de les entitats que hi treballen
continua de manera ininterrompuda i és, per tant, un llegat que el Govern assumeix i que, de fet,
ja l’aplica en moltes actuacions. A més, afirma que les propostes i l’enfocament que es dóna a la
qüestió del treball comunitari els marca un full de ruta clar.
Diu a la Sra. Rovira que el Govern subscrivia el 95% de la proposició del Grup de la CUP a què
ha fet referència i volien consensuar-la, atès que justament pretenia reforçar aquesta perspectiva
comunitària. Manifesta que per això engegaran un procés el proper any per veure com es pot
aplicar des dels centres de Serveis Socials, els mateixos usuaris, les entitats i els veïns i veïnes
un model d’intervenció que permeti treballar en xarxa sobre els temes de salut i, a més, amb una
perspectiva de gènere.
Finalment, afirma que per al Govern el document és vinculant perquè consideren que el mandat
de més de 150 entitats que representen molts veïns i veïnes de la ciutat ha de formar part del full
de ruta del Govern.
Es dóna per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal CIU:
3.-

(M1519/1611) Que comparegui el responsable del Govern municipal per a la Memòria
Històrica, per tal d'informar sobre el futur del Born Centre Cultural.
El Sr. CIURANA recorda que el 25 de novembre el Sr. Vinyes va ser nomenat comissionat de
Programes de Memòria «provisionalment i sense retribució». Pregunta al Sr. Vinyes com
interpreta aquest nomenament, i si li pot confirmar que el comissionat de Programes de
Memòria depèn de la Primera Tinència d’Alcaldia i té adscrits el Born Centre Cultural, el castell
de Montjuïc, el Museu d’Història i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Així mateix,
li planteja les preguntes següents: quan pensa nomenar el director del Born Centre Cultural, atès
que s’havia dit que es faria un concurs públic per a aquest càrrec; quin diagnòstic fa del Born
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Centre Cultural com a equipament cultural de la ciutat actualment; quins són els canvis més
importants que es planteja fer en aquest equipament —si es mantindrà el nom i què es farà amb
l’exposició permanent, amb l’exposició temporal i amb les sales d’exposicions—; quins són els
principals objectius que vertebraran la programació del centre de cara al futur, i quins seran els
principals projectes que es tiraran endavant pel que fa al jaciment arqueològic.
El Sr. VINYES explica que la provisionalitat del nomenament es refereix al temps suficient i
necessari per deixar la seva ocupació actual de catedràtic a la Universitat de Barcelona i
dedicar-se plenament al càrrec que ha assumit com a comissionat, fet que es produirà a partir de
principis de gener. Manifesta que durant aquest breu període de transició s’està posant al dia de
tot i, per tant, no té inconvenient a respondre totes les preguntes, però que li sembla que el més
important és el futur del Born Centre Cultural, que és l’objecte de la compareixença.
Explica que una de les primeres decisions que va prendre en assumir el càrrec de comissionat va
ser esbrinar quina era la situació de l’exposició temporal i retirar-la, atès que té més de dos anys
i ha patit una caiguda de visites considerable durant aquest any. Remarca que, tanmateix, el
principal motiu per sol·licitar-ne la retirada va ser que el manteniment d’aquesta exposició era
del tot irregular o, si més no, inadequat, tenint en compte les pràctiques expositives que són
habituals en el sector. Afirma que, per tant, l’exposició temporal es retirarà el mes d’abril del
proper any, atès que encara hi ha visites contractades i compromisos diversos fins al mes de
març que s’han de complir. Assenyala que aquesta renovació, però, planteja altres problemes, ja
que el centre no té magatzems propis per guardar els elements que poden ser reutilitzats en
properes exhibicions, per la qual cosa està intentant aconseguir un local a aquest efecte.
Manifesta que, a banda de la retirada de l’exposició temporal, de moment el Born Centre
Cultural anirà desenvolupant les activitats que estaven previstes en la programació
pressupostada per a aquest any, i es generarà una nova programació per al segon semestre del
2016 o per al 2017. Afirma que aquesta programació encara s’ha de valorar, però que
segurament restringirà la diversificació d’activitats que ha realitzat fins ara l’equipament, amb
la finalitat de donar-li més coherència i que, més que un mercat, sigui una indústria de creació
de coneixement, que opina que és el que s’ha de promoure quan es fan inversions tan grans.
Destaca que un aspecte important d’aquesta programació serà, si és possible, una política
permanent d’exposicions temporals, ja que aquest és un dels elements que permet difondre
millor i d’una manera més integral tot el treball que es fa en un equipament.
D’altra banda, assenyala que la situació actual de la recerca dels vestigis que hi ha al Born és
excel·lent. Destaca que el Simposi Internacional d’Arqueologia que es va fer recentment va
tenir un gran ressò i que les ponències que s’hi van presentar van mostrar les possibilitats del
jaciment. Afirma que justament un dels seus objectius principals com a comissionat és impulsar
el jaciment.
La Sra. BARCELÓ manifesta que, des del Grup de C’s, lamenten que el marc del Born no hagi
estat mai la seu de la biblioteca provincial de Barcelona i que esperen que el nou Govern posi
els mitjans per construir-la. Afirma que aquest equipament no és un veritable centre cultural, ja
que per ser-ho el director hauria de ser un aglutinador d’idees i propostes culturals, i no pas una
persona com el Sr. Quim Torra, que és més conegut per la seva acció política partidista a les
xarxes socials que per garantir la qualitat i la neutralitat de les exposicions que s’han dut a terme
al centre des de la seva obertura. Opina que aquestes exposicions no han garantit fins ara ni
l’objectivitat ni el rigor, ni han estat pensades per a tots els barcelonins. Manifesta que, per tant,
demanen que el nou Govern no segueixi els criteris que s’han aplicat fins ara.
Assenyala que una mostra de l’herència programàtica i museística a què s’ha referit és l’actual
exposició temporal, que remarca que va a passar a ser permanent i que duu el títol «Fins a
aconseguir-ho!», del qual es diu a la pàgina web que «és el lema que figurava en la bandera del
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regiment de guàrdies catalanes, expressa molt bé l’esforç de la lluita dels catalans per defensar
els seus drets i llibertats contra l’absolutisme, i també és un lema que transcendeix la
temporalitat i lliga amb un present en el qual les llibertats continuen sent l’objecte i el subjecte
de la història». Opina que això demostra clarament la línia ideològica que centra la museística
d’aquest centre, i demana que el Govern de la ciutat i l’Institut de Cultura abandonin aquests
usos ideològics tant del contingut museístic com de les activitats realitzades al centre. En relació
amb això, recorda que el programa electoral del seu grup deia que defensaria nous usos culturals
no ideològics per al Born Centre Cultural i, per tant, demana que no es compti amb ells mentre
es mantingui la mateixa política cultural. Afirma que creuen en la cultura com a símbol de
llibertat i com una eina que atorga judici crític a la ciutadania, i no pas com una eina
d’adoctrinament.
Finalment, pregunta quin serà el pressupost del centre i a què es dedicarà.
El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que els agradaria que el Sr. Vinyes contestés totes les preguntes
que ha fet el Sr. Ciurana, ja que, per exemple, no ha respost la pregunta sobre la direcció del
Born Centre Cultural. A més, demana que els aclareixi per què troba que l’exposició temporal
és inadequada.
Explica que els satisfà que la constitució del Born Centre Cultural sigui per a la memòria
històrica, però que no els agradaria que «s’aigualís» el significat d’aquest espai, tenint en
compte que tot allò que cercaven els responsables de l’enderrocament de bona part del barri de
la Ribera era, precisament, subjectar els barcelonins i, per extensió, tots els catalans. En relació
amb això, assenyala que la Ciutadella va ser construïda mitjançant exempcions fiscals i
confiscacions d’animals i estris de tot el conjunt del principat, i que el primer inquilí de la presó
d’aquesta Ciutadella va ser un no barceloní, seguit després per barcelonins, però també liberals,
absolutistes, dirigents obrers, etc.
Remarca que Barcelona ha estat el símbol de la lluita i dels patiments dels ciutadans del
Principat i de tot l’ampli marc cultural català. Afirma que Barcelona és la capital de Catalunya i
serà molt aviat la capital de la república catalana, i que un país normal necessita espais de
referència històrica. Manifesta que, per tant, el Born Centre Cultural no es pot limitar només a
recordar la derrota, sinó que ha d’esdevenir el punt simbòlic i d’arrencada del recorregut que ha
permès a tots els catalans conservar la nació i bastir un projecte de futur des del mateix moment
de la derrota militar. Conclou que aquest centre és, doncs, un monument de la república
catalana.
El Sr. MÒDOL manifesta que tenen dades que apunten que la tomba de Darth Vader és a l’antic
mercat del Born, i pregunta al Sr. Vinyes si en té alguna certesa o si hi ha algun estudi que ho
confirmi.
El Sr. VINYES li demana que repeteixi la pregunta perquè no l’ha entès.
El Sr. MÒDOL la repeteix.
El Sr. VINYES li diu que no.
La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP celebra que es retiri l’exposició temporal a
l’abril, ja que consideren que el Born Centre Cultural s’ha utilitzat per fer apologia i doctrina de
l’independentisme durant tot aquest temps, i no pas per explicar la història del segle XVIII amb
el rigor que mereixia. Explica que creuen que el Sr. García Espuche va fer un gran treball amb
els jaciments i amb tots els relats que va construir entorn del teixit econòmic, social i polític que
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hi havia en aquell moment a la ciutat, i que tot això s’ha de posar en valor i allunyar-ho de
l’interès polític.
Afirma que només cal veure l’exposició temporal per adonar-se que el Govern municipal
anterior va utilitzar el Born com un instrument polític, i recorda que fa un mes el seu grup va
presentar una proposta en la Comissió per retirar aquesta exposició i destinar el lloc que ocupa
actualment a un centre d’interpretació i d’estudi històric del segle XVIII.
Finalment, pregunta al Sr. Vinyes quan té previst convocar la plaça per nomenar un nou
director, i si el Born Centre Cultural es regirà pel rigor històric.
La Sra. ROVIRA manifesta que la sorprèn que finalment es durà a terme allò que el Grup del
PP va demanar en la sessió anterior de la Comissió, malgrat que els diferents grups municipals
van votar-hi en contra, incloent-hi el Grup de Barcelona En Comú. Explica que, per al Grup de
la CUP, el Born Centre Cultural representa un espai històric de memòria col·lectiva, i que
l’exposició que es vol retirar explica una història que mai no ha estat explicada i que és
fonamental perquè la gent conegui quina va ser la història dels vençuts. D’altra banda, assenyala
que s’oposen a una visió mercantilista de la cultura, i que entenien que el grup de govern
compartia aquest punt de vista.
Conclou que tot això posa encara més de manifest la necessitat urgent de convocar una comissió
extraordinària que els permeti conèixer el model cultural del Govern de la ciutat.
El Sr. CIURANA afirma que, de les set preguntes que ha plantejat, el Sr. Vinyes només n’ha
respost dues i mitja. Torna a preguntar-li quan pensa convocar el concurs per a l’elecció del
director del Born Centre Cultural. Pel que fa a això, explica que tenen la sensació que el Sr.
Vinyes actua com a director del centre, i que suposen que el Govern no ha decidit nomenar-lo
director sense concurs.
Manifesta que no entén el comentari del Sr. Vinyes respecte a la creació de coneixement versus
mercat, ja que el Born Centre Cultural ha estat precisament un lloc de creació de coneixement,
tal com ho demostra el treball del Sr. García Espuche i el seu equip de col·laboradors, als quals
s’ha fet referència.
Agraeix els elogis que ha fet el Sr. Vinyes del Simposi Internacional d’Arqueologia celebrat
recentment, que assenyala que va ser un projecte que el Govern anterior va deixar orientat.
Torna a preguntar per la diagnosi de la situació actual del Born Centre Cultural i pels nous
projectes que durà a terme. Assenyala que el Sr. Vinyes tampoc no ha dit res de l’exposició
permanent, ni ha confirmat si d’ell dependrà el castell de Montjuïc, el Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes o el Museu d’Història de la ciutat, i si el seu comissionat està adscrit a la
Primera Tinència d’Alcaldia.
El Sr. VINYES respon al Sr. Puigcorbé que l’expressió d’«inadequada» es referia a la durada
que ha tingut l’exposició, tenint en compte que va ser concebuda com a exposició temporal.
Afirma, en resposta a la intervenció de la Sra. Barceló, que el Born Centre Cultural no serà mai
una biblioteca provincial, o que almenys ell farà tots els possibles perquè no ho sigui, ja que és
un equipament cultural històric i memorial esplèndid que s’ha de mantenir. Assenyala que una
altra cosa són els usos que se li poden donar, que són els que determina el director. En relació
amb això, explica que es convocarà la plaça de director en el moment que sigui pertinent
després de valorar diverses coses, i que els sorprenen tantes presses quan en quatre anys ni tan
sols es va crear aquesta plaça.
La Sra. BARCELÓ demana que el nou director no es comporti com el Sr. Torra, que feia alguns
tuits que desprestigiaven molt la direcció del Born Centre Cultural, com ara: «Sobretot el que
sobra és el to, la mala educació, la pijería espanyola. Sensació de brutícia. Horrible.» D’altra
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banda, afirma que cal anar amb molta cura amb la memòria històrica, ja que a vegades no es pot
considerar com a tal, sinó com una memòria de substitució perquè no és objectiva. Manifesta
que, per això, demanen que al Born Centre Cultural hi hagi objectivitat i pluralitat.
El Sr. PUIGCORBÉ agraeix l’aclariment, però remarca que en la sessió anterior de la Comissió
es va dir que l’exposició temporal s’allargava per l’èxit de les visites.
La Sra. ESTELLER reitera que esperen que el Born Centre Cultural es converteixi en un
veritable centre de la història del segle XVIII, independent i rigorós, i que s’allunyi de les tesis
independentistes i de la manipulació permanent de la història que hi ha hagut fins ara. Afirma
que, per tant, el seu grup celebra que es retiri l’exposició temporal. D’altra banda, demana al Sr.
Vinyes que els informi al més aviat possible sobre el concurs del nou director, i sobretot que
potenciï un perfil professional en comptes d’un perfil polític o instrumental com el que tenia el
Sr. Torra.
La Sra. ROVIRA declina fer una segona intervenció.
Es dóna per tractada.

III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4.-

(15/15/CF) Primer.- RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat
l’acord adoptat pel Consell General del Consorci Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona - Casa de Caritat (CCCB), en la sessió de 22 d’abril de 2015, relatiu a l’aprovació de
la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa,
segons consta en l’expedient administratiu annex. Segon.- DEIXAR sense efecte els acords del
Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol i de 30 d'octubre de 2015 pel que fa a la
designació de representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB). Tercer.DESIGNAR com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB) les
persones següents: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Sr. Ricard Vinyes Ribas i la Sra. Berta Sureda
Berna.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Cultura.
La Sra. SUREDA manifesta que els canvis d’estatuts del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) deriven de l’adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que obliga a fixar estatutàriament
l’Administració pública a la qual estarà adscrit cada consorci. Afirma que també és necessària
l’adaptació estatutària a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions relatives al dret de
separació i dissolució dels consorcis.
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Assenyala que el CCCB està adscrit a la Diputació de Barcelona i que les modificacions
estatutàries no tenen impacte en els percentatges de participació de les administracions
consorciades. Explica que la modificació estatutària va ser aprovada inicialment pel Consell
General del Consorci el 22 d’abril del 2015 i que l’acord d’aprovació inicial es va publicar en el
BOP del 27 d’abril del 2015. Afegeix que aquest anunci va obrir el termini d’informació pública
fins al 3 de juny del 2015. Manifesta que, atès que no va haver-hi al·legacions, la provisió
inicial efectuada pel Consorci esdevé definitiva, però cal la ratificació per part de les
administracions consorciades.
Assenyala que el Consell General del Consorci ha passat a tenir quinze membres, en lloc de
vint-i-un.
La Sra. BENEDÍ interromp la Sra. Sureda perquè ha exhaurit el temps d’intervenció.
El Sr. CIURANA explica que el Grup de CiU considera que aquest punt s’hauria de desdoblar
en dos perquè l’aprovació d’uns estatuts no té res a veure amb la designació dels representants
de l’Ajuntament al Consell General del Consorci. Remarca que es pot estar d’acord que s’han
de modificar els estatuts per imperatiu legal, però que això no significa que s’estigui d’acord
també en el nomenament del Sr. Asens, del Sr. Vinyes i de la Sra. Sureda com a membres del
Consell General del Consorci. En aquest sentit, manifesta que el seu grup voldria votar a favor
de la modificació dels estatuts i abstenir-se pel que fa a la designació dels representants de
l’Ajuntament al Consell General del Consorci. Opina que el Govern intenta fer passar aquests
nomenaments dissimuladament amb la modificació dels estatuts, sense demanar a la majoria
dels grups municipals si els representants de l’Ajuntament han de ser aquests tres o s’han de
pactar amb els grups. Demana que, per tant, es votin separadament les dues coses.
La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup de C’s està d’acord amb el Sr. Ciurana i que, tenint
en compte que no es poden votar separadament les dues propostes, s’abstindran.
El Sr. PUIGCORBÉ afirma que el Grup d’ERC també comparteix el punt de vista del Sr.
Ciurana i votarà a favor de les dues propostes.
La Sra. ANDRES expressa la reserva de vot del Grup del PSC.
La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP també demana la divisió dels dos expedients,
atesa la seva diferent naturalesa. Explica que votarien a favor de la modificació dels estatuts,
però que no estan d’acord que el Govern decideixi unilateralment els representants de
l’Ajuntament al Consell General del Consorci, quan sempre s’havia consensuat amb tots els
grups la designació dels membres de l’Ajuntament en els consorcis. Afirma que, per tant,
s’abstindran.
La Sra. ROVIRA explica que el Grup de la CUP farà reserva de vot perquè a la Junta de
Portaveus demanaran parlar al Ple sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local. A més, manifesta que també volen que s’aclareixi si han de votar aquest
punt de manera conjunta o separada.
La Sra. BENEDÍ afirma que es tractarà aquest tema a la Junta de Portaveus, però que,
mentrestant, si es fa la votació separadament, la modificació dels estatuts ha estat votada
favorablement pels grups de CiU, el PP, C’s i ERC, mentre que el vot per ratificar els càrrecs té
l’abstenció dels grups de C’s, del PP i de CiU, i el Grup d’ERC hi ha votat a favor. Afegeix que
els grups del PSC i de la CUP han fet reserva de vot.
Ref: CCP 4/15 Drets Socials, Cultura i Esports
v. 22/ 12/ 2015 16: 56

24

Es dictamina la primera part de la proposta amb el posicionament favorable de BC, CIU, C’s,
ERC i PP, pel que fa a la segona part de la proposta amb l’abstenció de CIU, C’s i PP, el
posicionament favorable de BC i ERC i els grups del PSC i CUP manifesten la reserva de vot
respecte a la totalitat de la proposta.
5.-

(17/15/CF) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat l’acord
adoptat pel Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, en la sessió de 25 de març de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus
estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, segons consta en l’expedient
administratiu annex.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Cultura.
La Sra. SUREDA manifesta que en aquest cas es tracta només de la modificació dels estatuts
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, que va ser aprovada
inicialment pel Consell General del Consorci el 25 de març del 2015. Assenyala que l’acord es
va publicar en el BOP el 30 de març del 2015 i que aquest anunci va obrir el termini
d’informació pública fins al 7 de maig del 2015. Explica que, com que no va haver-hi
al·legacions, l’aprovació inicial efectuada pel Consorci esdevé definitiva i en proposen
l’aprovació per part de l’Ajuntament. Afirma que no es produeixen canvis ni en la governança
ni en el nombre de vocals, i que els estatuts no concreten percentatges d’aportacions
econòmiques.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CIU, C’s, ERC i PP i amb la reserva de
vot del PSC i CUP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte d'Horta-Guinardó

6.-

(08C00009) RATIFICAR la resolució de la regidora del Districte de 4 de novembre de 2015 de
donar compliment i executar, en el seus mateixos termes, la sentència núm. 901/2014, dictada el
dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012,
interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona; sentència per la qual
s’estimen les pretensions de la recurrent, es revoca la sentència apel·lada i s’anul·la la resolució
d’adjudicació definitiva del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió
per a la gestió i explotació del Camp Municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els camps
municipals de futbol i rugbi de la Taxonera. Sentència contra la qual no és possible interposar
cap recurs ordinari; tot i així, es va interposar recurs de cassació per la part coapel·lada, Club
Unión Deportivo Hebron Taxonera; recurs que ha estat inadmès a tràmit per interlocutòria
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Cinquena, en data 15 de gener de 2015 i notificada a aquesta Corporació el 29 de gener de
2015; susceptible aquesta última interlocutòria de recurs de queixa davant la Sala Tercera del
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Tribunal Suprem en el termini de deu dies a comptar des del següent a la seva notificació, que
presentat en data 10 de març de 2015 va ser inadmès a tràmit pel TSJC, decisió ratificada per la
Sala Contenciosa Administrativa, secció primera, del Tribunal Suprem Sala en data 7 de maig
de 2015, notificada en data 10 de juliol de 2015; INCOAR de conformitat amb allò establert a
l’article 35, de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, la fase de liquidació del
contracte; ATORGAR tràmit d’audiència al concessionari, el Club Unión deportivo Hebron
Taxonera, per un termini de 15 dies, per tal que confirmi i/o actualitzi la valoració de la
indemnització que va presentar en data 27 de febrer de 2015, si escau, tenint en compte el grau
d’amortització de la inversió realitzada, acompanyant-la de la documentació fefaent acreditativa
ADVERTINT-LO que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes establerts en
l’informe de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del contracte;
NOTIFICAR la present resolució a la recurrent, la Fundació Marcet; i DONAR-NE compte a
l’òrgan jurisdiccional esmentat.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada d’Esports.
La Sra. CARRANZA assenyala que aquesta proposta consisteix a ratificar la demanda
presentada per la Fundació Marcet, de l’any 2008. Explica que els concessionaris actuals ja
n’estan informats i que tenen un temps per continuar gestionant la instal·lació fins que el cas es
tanqui judicialment. Afirma que, aleshores, s’indemnitzarà la Fundació Marcet i tornarà a sortir
a concurs la gestió de la instal·lació.
La Sra. ESTELLER pregunta quin serà el cost de la indemnització i quan es preveu obrir un nou
concurs.
La Sra. CARRANZA respon que estan acabant de negociar el cost de la indemnització i que ja
el comunicaran un cop quedi establert.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU,
la Sra. Barceló expressa l'abstenció de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa l'abstenció d'ERC, la
Sra. Andrés expressa l'abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la Sra.
Rovira expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
7.-

(M1519/1612) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al govern municipal
per tal que faci possible que el futur Museu d'Arquitectura i Urbanisme de Catalunya (MauC)
s'ubiqui al recinte de Montjuïc de la ciutat de Barcelona.
El Sr. CIURANA destaca que la ciutat de Barcelona té una gran tradició en qüestions relatives a
urbanisme i arquitectura, i que fa dècades que es parla de la necessitat que la ciutat disposi d’un
espai sobre aquests àmbits. Recorda que el Govern de l’Estat va intentar fer un Museu
d’Arquitectura i Urbanisme, una part del qual havia d’anar a Salamanca i una altra a Barcelona,
però que tot va quedar en no-res. Manifesta que, per tant, proposen que el Govern municipal
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continuï la feina que s’havia fet al seu moment, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i
amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes, per dotar Barcelona d’un centre dedicat a l’arquitectura i
l’urbanisme. A més, precisa que demanen que aquesta proposta inicial es pugui dur a terme a la
ciutat de Barcelona i, si és possible, al recinte de Montjuïc, just davant del Pavelló Mies van der
Rohe, que és el lloc on es preveia ubicar-lo.
Explica que han vist amb una certa perplexitat i preocupació el fet que el Govern municipal
s’hagi desmarcat de tota la feina que s’havia fet anteriorment, així com les declaracions del
conseller en el sentit que, si Barcelona no vol aquest museu, es pot ubicar en un altre indret de
Catalunya.
La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup de C’s sempre estarà a favor de nous equipaments
culturals, especialment museus, espais expositius o biblioteques, perquè consideren que són
efectius transmissors de cultura i propers als ciutadans. Destaca que com més mitjans culturals
tingui la ciutadania al seu abast, més lliure serà, ja que aquests ajuden a adquirir el conjunt de
coneixements que permeten desenvolupar un judici crític, que és al seu parer el principal
objectiu de la cultura.
Explica que creuen que el futur Museu d’Arquitectura i Urbanisme s’ha de construir, però que
cal recordar que aquest espai forma part d’un acord de més abast subscrit pel consistori el 2013,
conegut com «l’esplanada dels museus de Montjuïc». Manifesta que, per això, creuen que és
indispensable conèixer la posició del Govern actual respecte a aquest pla museístic, si el
considera prioritari o no, i quina inversió pensa destinar-hi, en cas que pensi executar-lo.
Remarca que és important saber quin cost es calcula que pot tenir el que es proposa, i si es té
coneixement que el Govern de la Generalitat hagi presentat un projecte seriós i acabat, atès que
els estranya molt que un govern en funcions presenti un projecte de museu. En relació amb això,
remarca que el mateix conseller de Cultura va reconèixer davant els mitjans el passat 3 de
desembre que no sabia quant costaria la posada en marxa d’aquest espai. A més, afirma que els
entristeix veure com el Grup Municipal de CiU tracta de salvar aquest projecte in extremis per
pura estratègia política.
Conclou que, atès que la proposta no té ni ubicació definitiva ni preveu un pressupost per posar
en marxar el museu, el seu grup s’abstindrà fins que es presenti una proposta informada i amb
dades, malgrat el seu desig de votar a favor d’un nou equipament cultural.
El Sr. PUIGCORBÉ destaca que la ciutat de Barcelona és un referent de primer ordre per la
qualitat de la seva arquitectura i del seu urbanisme, i ocupa també un lloc privilegiat en tots els
rànquings de qualitat de vida ciutadana. Assenyala que, segons diverses estadístiques, entre
elles la de la Diputació de Barcelona, aquests dos components —l’arquitectura i la qualitat de
vida de la ciutat— són l’atractiu principal del turisme a la ciutat. Afirma que, per tant,
Barcelona es mereix i necessita tenir un centre nacional d’arquitectura per tal de preservar i
impulsar el que es considera mundialment com un dels principals actius de la capital de
Catalunya.
Remarca que el Grup d’ERC parla, no d’un museu, sinó d’un centre de documentació i
promoció de l’arquitectura de la ciutat i de Catalunya en general, i que contingui també uns
espais expositius generosos. Explica que un centre d’aquest tipus, amb una visió contemporània
del fet arquitectònic, podria adoptar com a models de referència els reeixits Architekturzentrum
de Viena, el Canadian Centre for Architecture de Mont-real i el Deutsche Architekturmuseum de
Frankfurt. En aquest sentit, manifesta que els preocupa que el model de referència de la
proposta de CiU sigui un model clàssic com el de la Cité de l’Architecture de París, que opinen
que és antiquat. Assenyala que, de fet, l’arquitecte que va concebre el projecte de la Cité i el de
la proposta de CiU és el mateix, el Sr. Fernando Marzá, i que creuen que cal pensar en models
més actuals.
Ref: CCP 4/15 Drets Socials, Cultura i Esports
v. 22/ 12/ 2015 16: 56

27

Afirma que també és fonamental que aquest centre mantingui una estreta relació amb la
Fundació Mies van der Rohe, que és un organisme amb un prestigi internacional inqüestionable,
ja que disposa d’una xarxa consolidada, tot i que en els darrers quatre anys no hagi estat gaire
notable sota la direcció actual. Opina que, per tant, caldria reforçar la xarxa amb entitats de gran
prestigi, com la secció d’arquitectura del MoMa de Nova York, el Museum of Finnish
Architecture d’Hèlsinki, o l’Architecture Foundation de Londres.
Assenyala que, a més, el centre hauria de tenir una dimensió d’uns 2.000 m², repartits
principalment entre un centre de documentació, exposicions temporals i una sala d’actes. En
aquest sentit, opina que no calen els 6.000 m² de la proposta del Grup de CiU i que, enfront de
la ubicació prevista al pavelló Alfons XIII, d’enormes dimensions volumètriques, proposen
situar-lo davant de la Fundació Mies van der Rohe, on era l’avui enderrocat pavelló de l’Institut
Nacional d’Indústria, on es podria construir un edifici de nova planta soterrat i vinculat
internament a la fundació. Recorda que això ja ho va proposar l’arquitecte Ignasi de SolàMorales quan va construir el pavelló, el qual va aconsellar fins i tot endegar un concurs d’idees.
En aquest sentit, explica que consideren que cal fer arribar l’arquitectura i l’urbanisme al
ciutadà, perquè l’arquitectura no només és un art, sinó també un bé social que pot i té el deure
de millorar les condicions de vida de la ciutadania.
Manifesta que, si aquesta nova instal·lació cultural finalment tirés endavant, caldria garantir-ne
la viabilitat econòmica per part de les administracions públiques i, alhora, fer que el seu discurs
programàtic aproximés l’arquitectura al ciutadà com a dret social. Demana que es tingui en
compte l’opinió del seu grup com a futurs socis del Govern en aquest projecte per tal de fer
possible aquest centre d’arquitectura i urbanisme de Catalunya a la zona de Montjuïc. Conclou
que votaran a favor de la creació d’aquest centre a Barcelona i a Montjuïc, i demana que es
tingui en compte la proposta d’ubicació que fan.
El Sr. MÒDOL manifesta que el Grup del PSC està totalment a favor de qualsevol proposta per
crear equipaments, ja que gairebé no se’n van fer en els darrers quatre anys. Afirma que, a més,
són especialment sensibles al tema de l’arquitectura i l’urbanisme. Explica que, tanmateix, el
dia 2 de desembre van assistir a la presentació que es va fer del projecte al Col·legi
d’Arquitectes per part de dos consellers en funcions i del degà de la institució, i que van veure
un projecte carregat de bones intencions, però encara amb moltes mancances de definició i,
sobretot, molt poc participat. Afirma que, per aquest motiu, creuen que és un projecte sobre el
qual cal reflexionar entre tots, amb aportacions des dels àmbits acadèmic, polític i ciutadà per
construir un programa. Assenyala que, un cop es tingui el programa, caldrà pensar la ubicació
del centre, que dubta que sigui Montjuïc, perquè encara no entenen el projecte de l’esplanada
dels museus que es va fer en el mandat anterior, ja que es va encarregar un projecte privat que
avui encara desconeixen sobre la major part de l’espai públic. Opina que, per tant, és arriscat
anar sumant propostes en un àmbit de la ciutat on s’han fet projectes que desconeixen.
D’altra banda, explica que creuen que, sempre que sigui possible, s’hauria de començar a pensar
a traslladar equipaments de referència com aquest a barris que calgui reactivar. Manifesta que
volen que, quan sorgeixin nous equipaments i noves peces, es comenci a pensar a fer ciutat en
comptes de concentrar encara més uns usos determinats. Afirma que, per tot l’exposat, votaran
en contra de la proposició.
La Sra. ESTELLER manifesta que Barcelona s’identifica per la seva arquitectura i el Grup del
PP està sempre d’acord a posar-la en valor. Afirma que, en aquest sentit, troben bé que
Barcelona tingui un museu d’arquitectura i urbanisme. Remarca que, no obstant això, la
proposta que presenta el Grup de CiU està vinculada a un projecte que està aturat. Recorda que
en el mandat anterior el seu grup va qüestionar la indefinició del projecte de l’esplanada dels
museus a Montjuïc, del qual no estava clar com es formaria, quin finançament rebria, quina
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distribució tindria i quins en serien els continguts. Explica que, en aquest sentit, consideren que
no es poden anar segregant les peces que componien aquell possible projecte i que, per tant,
caldria definir si es manté, qui el finançarà i quins seran els llocs on s’ubicaran els futurs
museus que formen part d’aquest conjunt. Afirma que, per tot l’exposat, no poden votar a favor
de la proposició, però que s’abstindran perquè entenen que és positiu que hi hagi un museu
d’arquitectura a la ciutat.
D’altra banda, assenyala que el 2 de desembre, quan es va presentar el projecte, no hi havia cap
representant del Govern municipal. Manifesta que els agradaria saber què pensa el Govern
d’aquest projecte.
La Sra. ROVIRA assenyala que els hauria agradat que el Sr. Jaume Asens també hagués
comparegut per parlar del Born Centre Cultural i del model cultural en la compareixença
sol·licitada pel Grup de CiU. En relació amb això, manifesta que celebren que hi hagi una
proposició del Grup del PSC perquè es faci una sessió extraordinària per parlar del model
cultural, ja que creuen que actualment la ciutat està aturada en aquest aspecte.
Afirma que el Grup de la CUP aposta per un equilibri territorial pel que fa a la gestió de la
cultura als diferents barris de la ciutat i que, per tant, no comparteixen la concentració de
museus en un únic barri. A més, opina que tot el que es desenvolupi en aquest àmbit s’ha de fer
d’una manera participada, comptant tant amb els diferents actors de l’àmbit cultural com amb el
veïnat i el mateix Ajuntament. Així mateix, assenyala que cal tenir en compte totes les persones
que treballen per la cultura a la ciutat, que recorda que es troben en condicions de precarietat,
també a causa de l’externalització dels diferents serveis.
Manifesta que votaran en contra de la proposició, i demana al Govern que expliqui quin model
cultural té per a la ciutat. Pel que fa a això, opina que comença a ser alarmant que no hi hagi
hagut encara una explicació sobre quines línies culturals es volen desenvolupar i sobre què
entén el nou Govern municipal per cultura. Remarca que compartien diferents punts del
programa amb el Grup de Barcelona En Comú respecte a aquest àmbit, però que, tanmateix, no
s’ha fet cap actuació.
La Sra. ORTIZ assenyala que després hi ha diversos punts que fan referència a la presentació de
les línies de treball en matèria de cultura. A més, recorda que en la primera sessió de la
Comissió la comissionada de Cultura va explicar quines serien les línies d’actuació i el full de
ruta del Govern en aquest àmbit.
Dóna la paraula a la comissionada de Cultura perquè concreti la posició del Govern pel que fa a
la proposició.
La Sra. SUREDA explica que vol començar llegint les paraules que va escriure la Sra. Catalina
Serra al diari Ara l’endemà de la presentació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme, ja que creu
que són prou significatives i il·lustren molt bé el procés que s’ha donat fins ara: «Més enllà de
la sorpresa que provoca que la Generalitat presenti ara un nou museu —sense govern, sense
pressupost i sense lloc definit—, val la pena aturar-se una mica a veure quin projecte i quin relat
es proposa. Després d’anys en què era abans l’edifici que el contingut, ara almenys hi ha un
contingut per debatre abans de tenir l’edifici.»
Assenyala que, tot i que han anat reiterant que l’anomenat projecte de l’esplanada dels museus
de Montjuïc no és una prioritat, també han dit moltes vegades que valoraran cada projecte que
l’integrava per analitzar-ne les necessitats, la viabilitat, el calendari i les administracions i
entitats que en formen part, que és el que faran amb el Museu d’Arquitectura i Urbanisme. En
aquest sentit, anuncia que la primera setmana de gener tenen ja una reunió amb el Col·legi
d’Arquitectes per iniciar aquest procés entorn dels continguts del projecte. Explica que un dels
seus responsables, el Sr. Fernando Marzá, va manifestar que volia obrir el debat als col·legiats i
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que, atès que aquest procés s’està fent molt correctament, no serà l’Ajuntament el que torni a
prioritzar el continent al contingut. Afirma que cal deixar que es desenvolupi el projecte i que
després ja n’analitzaran la viabilitat, el calendari, el pressupost i la ubicació.
Explica que suposa que tots els membres de la Comissió hauran sentit parlar de les dificultats
econòmiques i pressupostàries del MNAC i altres museus. Remarca que la Generalitat no està
resolent aquestes dificultats i que, per tant, es pregunta com pot proposar un nou museu en
aquestes circumstàncies. Afirma que són temps de cautela i de consens, i que cal valorar molt bé
la creació d’un nou equipament cultural.
La Sra. ORTIZ expressa el vot en contra del Grup de Barcelona En Comú.
El Sr. CIURANA agraeix al Grup d’ERC que hagi votat a favor de la proposta. Opina que
alguns dels arguments que han expressat els grups són fruit del desconeixement, atès que es
tracta d’un projecte molt avançat, amb un programa concret i que s’ha fet amb el Col·legi
d’Arquitectes, amb els departaments de Territori i Sostenibilitat i de Cultura de la Generalitat i
amb les àrees d’Urbanisme i de Cultura de l’Ajuntament. A més, assenyala que els projectes de
construcció d’un museu tenen diferents etapes, amb una primera etapa de conceptualització, de
museologia, de museografia, etc.
Afirma que la ciutat de Barcelona no es pot permetre el luxe de perdre la possibilitat de tenir un
museu o un centre dedicat a l’arquitectura, atès que el projecte existent s’acosta més al concepte
de centre que no pas al de museu. Destaca que, per primera vegada, a diferència d’altres centres
que es van fer en el mandat anterior, es disposa del discurs i de les col·leccions, com la del
Col·legi d’Arquitectes, les de nombrosos despatxos d’arquitectes que s’han cedit o s’han anat
comprant, la mateixa col·lecció de l’àrea de l’Ajuntament, etc. Opina que no fer una aposta
clara perquè Barcelona tingui aquest centre és un error, com ho demostra el fet que hi ha molts
ajuntaments de l’àrea metropolitana que estarien disposats a acollir un equipament d’aquestes
característiques. Explica que els preocupa que Barcelona perdi aquesta oportunitat, tenint en
compte la desgana de l’Ajuntament de Barcelona respecte a aquest centre i les declaracions del
conseller dient que no descartava que s’ubiqués en un altre indret de Catalunya.
Manifesta que intueix que el mandat acabarà sense que Barcelona tingui el Museu
d’Arquitectura i Urbanisme, tot i que assegura que el faria feliç equivocar-se. Remarca que la
desídia municipal amb relació a aquest projecte trenca la tradició del reconeixement de la
creació artística que hi ha hagut a la ciutat des de Cerdà fins a l’explosió de la Barcelona
preolímpica. Opina que no voler recollir aquest llegat és un error que s’afegeix a l’aturada del
model cultural a la ciutat a què s’ha referit la Sra. Rovira.
La Sra. BARCELÓ manifesta que no és que no vulguin donar suport a un equipament cultural,
sinó que no hi ha una proposta econòmica concreta. Recorda que el passat 3 de desembre el
mateix conseller de Cultura va dir als mitjans que no hi havia una xifra tancada i que estaven
presentant una idea i no pas un projecte executiu.
El Sr. PUIGCORBÉ reitera que donen suport a la creació d’aquest centre i que volen que
s’ubiqui a Montjuïc, al costat del Pavelló Mies van der Rohe i de la Fundació Mies van der
Rohe, que són els centres que estableixen la relació internacional de l’arquitectura de Barcelona.
La Sra. BENEDÍ diu al Sr. Mòdol que no pot tornar a intervenir perquè ja ha exhaurit el temps.
La Sra. ESTELLER insisteix que estan d’acord que hi hagi un museu d’arquitectura i urbanisme
a la ciutat, però que el problema és que no hi ha cap calendari ni cap projecte. A més, manifesta
que s’oposen al fet que la Generalitat lideri projectes i l’Ajuntament els hagi de pagar, tal com
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va succeir amb diversos projectes capdavanters en el mandat anterior. Afirma que, en tot cas,
cal veure si el projecte de l’esplanada de museus tira endavant i com i qui el finançarà.
Explica que, d’una banda, consideren que és positiu que Barcelona tingui un museu que posi en
valor l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat, però que, de l’altra, creuen que falta lideratge per
part de l’Ajuntament i que hi ha una indefinició absoluta sobre el finançament i la ubicació
d’aquest centre. Manifesta que per això s’abstindran.
La Sra. SUREDA diu al Sr. Ciurana que els està demanant que aprovin la ubicació del museu a
Montjuïc, i no pas el projecte. Afirma que el Govern municipal no rebutja el projecte, sinó que
vol treballar-lo bé. A més, opina que el Govern anterior va treballar en molts sectors excepte en
cultura.
El Sr. CIURANA manifesta que és incapaç d’entendre la rèplica de la Sra. Sureda.
La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CIU,
la Sra. Barceló expressa l'abstenció de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d'ERC,
la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, la Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la
Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA.
Del Grup Municipal Ciutadans:
8.-

(M1519/1615) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport insta a l'Ajuntament de
Barcelona que incorpori dins del seu Projecte de Prevenció, una campanya de sensibilització pel
conjunt de la ciutadania per tal de fomentar la importància de les relacions intergeneracionals;
realitzant tallers en els centres educatius orientats a infants i adolescents per tal de promoure les
Relacions Intergeneracionals i el bon tracte a les persones grans.
La Sra. BARCELÓ explica que l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en el seu informe
sobre la vellesa i la salut, expressa la necessitat d’una atenció integradora per a les persones
grans i de canviar la mirada cap a aquest sector de la població per evitar estereotips antiquats.
Assenyala que l’OMS emfatitza que les polítiques han de permetre que tantes persones com
sigui possible aconsegueixin trajectòries positives d’envelliment, i enderrocar així la gran
quantitat de barreres que limiten la participació social i les contribucions permanents dels adults
més grans.
Explica que l’OMS defineix el maltractament a la gent gran com «un acte únic o repetit que
causa dany, o la falta de mesures apropiades per evitar-ho que es produeix en una relació basada
en la confiança». Remarca que es pot tractar de maltractament físic, psíquic, emocional o
sexual, i pot ser causat per abús de confiança, qüestions econòmiques o negligència. Assenyala
que cal tenir present que aquesta etapa del cicle vital hauria de ser una etapa exempta de
dificultats, atès que no ha de ser fàcil assumir el fet de fer-se gran i tenir més limitacions
físiques i psicològiques.
Destaca que el Consell Assessor de la Gent Gran ha treballat de manera molt positiva els
aspectes que afavoreixen el benestar físic, psicològic i social de les persones grans. Explica que
el maltractament a les persones grans és un problema universal que afecta tots els països, i que a
vegades és invisible i es detecta quan ja ha passat molt de temps. Recorda que a la ciutat de
Barcelona hi ha més de 300.000 persones més grans de 65 anys i que, d’aquestes, 100.000
superen els 80 anys. A més, assenyala que l’esperança de vida de les dones és de 86,6 anys, i la
dels homes, de 80,7 anys, tot i ser conscients que és diferent als diversos districtes de la ciutat.
En relació amb això, afirma que és necessari que els diferents districtes disposin de recursos per
cobrir les necessitats i potenciar el benestar físic, psicològic i social de les persones grans.
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Explica que, segons l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, un total de 10.500 persones
grans han confessat haver rebut maltractaments per part d’alguna persona propera al seu entorn.
Assenyala que la Declaració de Toronto per a la prevenció global del maltractament de les
persones grans exposa la necessitat que múltiples actors de la societat participin per prevenir el
maltractament, així com la necessitat d’educació i informació per tal de combatre i abordar
aquest fenomen. D’altra banda, remarca que el 29 d’abril de cada any se celebra el Dia Europeu
de la Solidaritat entre Generacions i que, en aquest sentit, la proposta del seu grup es basa en la
prevenció del maltractament a través del foment de les relacions intergeneracionals.
Explica que el Consell Assessor de la Gent Gran, en la síntesi sobre la IV Convenció Les veus
de les persones grans, diu el següent: «El bon tracte implica una manera de fer i una cultura que
es basa en el respecte, l’autonomia de decisió sobre com viure i quins riscos prendre. El primer
pas és la sensibilització de la ciutadania i de les persones grans, i educació en valors des de
l’escola per eradicar els estereotips sobre la vellesa.» En relació amb això, afirma que es
podrien fer tallers als centres educatius orientats a infants i adolescents per tal de promoure les
relacions entre la gent gran i els joves. Opina que aquests tallers haurien d’estar enfocats de
manera que adolescents i infants puguin aprendre a relacionar-se amb les persones grans
entenent el seu espai vital, i que és clau que les persones grans participin en aquesta formació
per tal de poder compartir les seves experiències amb els joves. Manifesta que són conscients
que això ja s’ha fet en altres moments, però que volen que s’insisteixi en la realització d’aquest
tipus d’orientació per al conjunt de la població, i en especial per als joves i adolescents.
La Sra. FANDOS manifesta que el Grup de CiU donarà suport a aquesta proposta perquè
comparteixen qualsevol mesura que vagi en la línia de promoure el bon tracte a les persones
grans, així com tot el que és acció intergeneracional. Recorda que en el mandat anterior es va
treballar molt en aquesta línia conjuntament amb el Consell de la Gent Gran i que, arran d’una
mesura de govern per al bon tracte a les persones grans, es va fer un protocol que va representar
un pas endavant en aquest sentit. Destaca que aquest protocol preveu l’apoderament de les
persones grans; la creació d’una xarxa d’agents pluridisciplinària per detectar les possibles
situacions de maltractament, i l’abordatge de les situacions de maltractament.
Afirma que, per tal de combatre els maltractaments a les persones grans, és important seguir
reforçant els instruments d’intervenció dels professionals, continuar impulsant la creació de
xarxes de suport a les persones grans i seguir fent activitats intergeneracionals. A més, demana
al Govern que continuï aplicant el protocol esmentat.
La Sra. BENEDÍ assenyala que en tot grup social hi ha interaccions i lligams entre els membres,
que són un dels principals mecanismes de socialització i de suport al creixement personal.
Afirma que les múltiples i diverses relacions que s’estableixen al llarg de la vida permeten tenir
l’oportunitat d’aproximar-se a altres realitats, de descobrir altres punts de vista, de garantir uns
referents per a la convivència i de construir uns valors personals i col·lectius, però que el ventall
de relacions s’ha anat reduint i especialitzant cada vegada més en grups d’edat homogenis, de
tal manera que avui hi ha unes relacions intergeneracionals febles i passives. Opina que aquesta
especialització en entorns i edats ha fet perdre la pluralitat i la densitat de les relacions, i que si
bé els grups d’iguals tenen un paper important en la formació dels valors com a referents
immediats, la convivència i l’intercanvi amb altres col·lectius permeten trencar la «feliç
ignorància» dels referents i els valors propis d’un grup d’edat.
Destaca que fer coses amb persones d’una altra generació és enriquidor i possibilita el
creixement de tothom, ja que els més joves poden viure experiències noves que els aporten els
sabers i els valors dels testimonis dels més grans, mentre que per als més grans el jovent és una
font de noves realitats, de noves perspectives socials i d’avanços culturals i científics que els
han superat.
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D’altra banda, assenyala que l’envelliment de la població, tot i ser un èxit de la medicina i de la
societat en general, aporta noves situacions que s’han d’afrontar amb molta creativitat i
celeritat, com les situacions de maltractament que pateixen les persones grans. Remarca que la
constatació de l’existència del fenomen es generalitza entre els professionals dels serveis socials
i de salut, així com la gran dificultat per detectar aquestes situacions. Opina que, enmig
d’aquesta crua realitat, cal donar una nota d’il·lusió a la gent gran i fer-los sentir ciutadans de
ple dret, ja sigui aportant la seva experiència o la seva saviesa, o escoltant, compartint i aprenent
dels joves. Destaca que, d’aquesta manera, poden ser persones que aporten, reben i ocupen un
lloc actiu dins la societat.
Afirma que si es vol aconseguir una cultura en què la relació entre grans i joves no sigui només
fruit d’actuacions esporàdiques sinó habitual i que aquest objectiu formi part de les polítiques i
projectes socials per tal de construir una societat més unida i més forta, és interessant que
s’incorporin projectes de sensibilització per a ambdues generacions en centres cívics i centres
d’educació primària i secundària. Assenyala que cal recollir aquestes experiències, cercar-ne els
punts en comú per articular objectius i fer-ne després una bona difusió a cada barri, a cada
districte i a la ciutat en general. Conclou que, per tot l’exposat, donen suport a la proposició.
La Sra. ANDRÉS manifesta que el Grup del PSC se sumarà també a la proposició, tot i
considerar que el maltractament de les persones grans és un tema prou ampli per centrar-lo
només en una acció específica de sensibilització de la ciutadania. Destaca que és una realitat
constatada per l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, atès que a la ciutat hi ha 10.500
persones grans que estan o se senten maltractades. Assenyala que hi ha maltractament
domiciliari, amb desatenció física, alimentària, farmacològica, emotiva, emocional, afectiva o,
fins i tot, financera. Afirma que també hi ha maltractament a les institucions tancades, amb les
mateixes formes de desatenció esmentades, o quan les institucions polítiques i els responsables
polítics tanquen els ulls a aquestes realitats. Remarca que el 56% dels maltractaments es
produeixen dins de l’àmbit familiar, fonamentalment per l’estrès que provoca al cuidador
principal el fet d’haver de cuidar una persona gran sense recursos. Opina que, per tant, és
obligació dels governs no fer retallades en la implementació de les lleis dirigides cap a
l’autonomia personal de les persones grans. A més, subratlla que, del 56% dels maltractaments
que es produeixen dins de l’àmbit familiar, el 80% els pateixen dones. Assenyala que aquest
maltractament no només prové de fills o néts, sinó que moltes vegades ve de l’home que viu
amb la dona i que l’ha maltractat durant tota la vida.
Conclou que es tracta d’un àmbit més ampli del que es pot desprendre de la proposició, però
que hi donaran suport i que volen instar el Govern a abordar aquest tema amb contundència.
La Sra. ESTELLER manifesta que les relacions intergeneracionals són vitals perquè tothom
valori les persones al marge de la seva edat. Explica que, per al Grup del PP, les persones grans
tenen un gran coneixement i experiència i són molt útils per a la societat. Afirma que, per tant,
cal posar en valor tot allò que les persones grans poden aportar en totes les relacions
intergeneracionals i no descartar-les com si fossin persones que ja s’haguessin d’apartar de la
societat. Destaca que això és vital per poder aconseguir una convivència molt més rica i que tots
els valors que formen les relacions personals siguin alhora valors que puguin enfortir les
persones.
D’altra banda, recorda que en el mandat anterior el seu grup va demanar plans de lluita contra
els maltractaments a la gent gran. Opina que és inadmissible que la gent gran pateixi
maltractaments, tal com ho van posar de manifest el Síndic de Greuges de Catalunya i la
Síndica de Greuges de Barcelona, i que cal abordar aquesta qüestió de manera integral des de la
prevenció i la reacció. Afirma que s’ha d’incidir en els maltractaments per impedir que la gent
gran, que té poques capacitats per fer-hi front, els accepti com una cosa normal. Assenyala que
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sovint no els denuncien perquè estan coaccionats per la mateixa família i perquè no hi veuen
cap sortida.
Opina que la proposició aborda aquesta qüestió d’una manera parcial, quan caldria fer un pla
integral amb més recursos, però que hi donaran suport, posant èmfasi en la convivència,
l’educació i el fet que es posi en valor la gent gran. Assenyala que a cadascú li tocarà tenir unes
capacitats determinades en cada moment de la vida, i que no es pot entendre la pèrdua de
capacitats com un motiu per «aparcar» la gent gran, que són persones que aporten molt a la
societat i tenen una experiència que serveix a la resta de persones més joves.
La Sra. ROVIRA manifesta que el Grup de la CUP també creu que el maltractament envers la
gent gran i tot el que fa referència a la gent gran és un tema molt més ampli que no es pot
quedar només en aquesta proposició. Explica que pensen que hi ha d’haver un pressupost
concret per poder desenvolupar actuacions en aquest àmbit, per tal de no sobrecarregar les
treballadores dels diferents serveis de la ciutat que es dediquen a l’atenció a la gent gran. D’altra
banda, assenyala que també creuen que cal un debat públic sobre el fet que les tasques de cura i
reproductives són assumides bàsicament per les dones i sobre la necessitat d’un salari per a les
persones que duen a terme aquestes tasques. Explica que la sorprèn que diferents grups diguin
ara que aquest tema és prioritari, quan en els últims quatre anys els seus grups, tant a l’Estat
com a la Generalitat de Catalunya, han reduït el pressupost per a atenció a les persones.
Recorda que en la sessió anterior de la Comissió hi va haver una proposició que tractava el tema
dels espais per a la gent gran. En aquest sentit, opina que potser caldria una mesura de govern o
treballar d’alguna manera concreta les diferents accions polítiques que es volen desenvolupar en
aquest terreny. Manifesta que el seu grup vol posar molt èmfasi en el fet que tot allò que
s’aprovi en aquesta línia ha d’anar acompanyat d’un pressupost i d’una garantia dels drets de les
treballadores dels serveis d’atenció a les persones grans, i en la necessitat d’una transversalitat
de gènere per abordar les diferents qüestions.
La Sra. PÉREZ agraeix la proposta, i opina que tots els grups poden treballar conjuntament en
la concreció d’aquesta mesura i en la innovació de propostes. Afirma que, tal com ha dit la Sra.
Fandos, les polítiques socials de l’Ajuntament han de facilitar la detecció i la intervenció en
aquelles situacions en què hi hagi qualsevol risc de maltractament. Assenyala que per això s’ha
treballat la mesura de govern que s’ha esmentat, que té una línia que parla de visibilitzar el
maltractament i de sensibilitzar-ne el conjunt de la ciutadania, i hi ha també un protocol en
aquest sentit.
Explica que, en la línia de transversalitzar l’acció en aquest àmbit, un dels requisits que es tindrà
en compte a l’hora de subvencionar projectes en la convocatòria de subvencions de 2016 és que
la finalitat dels projectes prevegi la sensibilització de la ciutadania pel que fa a un tracte
respectuós cap a la gent gran. D’altra banda, assenyala que el Consell Assessor de la Gent Gran
fa èmfasi sobretot en l’enfocament intergeneracional. Afirma que volen treballar amb la gent
gran de la ciutat no només als centres educatius, sinó també a molts espais existents —des del
Pregó dels Infants fins al Dia de la Diversitat— i d’altres que se’n puguin crear de nous per fer
èmfasi en l’aspecte de la intergeneracionalitat. A més, opina que això també ha de servir per
treballar la proposta de l’envelliment actiu, que és una cosa que s’ha de començar a fer des de la
infància i la joventut.
Manifesta que, des del departament que han creat per promoure els drets de la infància,
l’adolescència i la gent gran, volen reforçar justament les relacionals intergeneracionals i la
millora del coneixement dels drets de la gent gran i de l’envelliment per part d’infants i
adolescents. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició.
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La Sra. BARCELÓ agraeix el suport i les aportacions dels grups. Manifesta que són conscients
que cal una intervenció de caràcter global, però que el que pretenien era fer una proposta de
prevenció en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
La Sra. FANDOS explica que no pensava intervenir, però que està una mica cansada que el
Grup de la CUP els acusi sempre de cinisme i es cregui moralment superior. Afirma que el
Govern municipal anterior va fer una bona feina respecte als maltractaments a la gent gran, i
insta la Sra. Rovira a revisar-la. Destaca que es van fer protocols i una mesura de govern sobre
aquest tema, amb pressupostos i accions.
Manifesta que agrairia que els regidors de la CUP no es pensin sempre que són els millors de
tots i que poden dir el que els vingui de gust sobre els altres. Afirma que ella no està disposada a
tolerar-ho i que, d’ara endavant, farà veure que no sent aquest tipus de comentaris i en farà cas
omís.
La Sra. ROVIRA assenyala que el seu grup es fa ressò de les retallades que ha aplicat la
Generalitat de Catalunya, que han afectat també l’Ajuntament de Barcelona. Explica que només
cal parlar amb les diferents persones de Serveis Socials que tracten les situacions d’exclusió i de
pobresa a la ciutat per saber que no es disposa dels recursos suficients per dur a terme les
diferents propostes que es fan a l’Ajuntament. Afirma que, per tant, els sembla hipòcrita i
incoherent que d’una banda s’estigui retallant i de l’altra es digui que l’Ajuntament ha d’abordar
aquestes situacions. Opina que si es creu en un model de Serveis Socials realment públic que
garanteixi els drets de les treballadores i de les diferents usuàries, aleshores hi ha d’haver una
forta inversió pública.
La Sra. BENEDÍ li demana que expressi el sentit del vot del seu grup.
La Sra. ROVIRA manifesta que voten a favor de la proposició.
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de
CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable
d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA.
Del Grup Municipal ERC:
9.-

(M1519/1599) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Instar la Federació
Catalana de Futbol, a la FEF i a la FIFA, a revisar la necessitat que els requisits d'inscripció a
les competicions esportives tinguin en compte el dret a la pràctica esportiva dels infants
estrangers i promoguin la participació d'aquests infants en l'àmbit social i educatiu com a mitjà
d'integració. 2. Instar la Secretaria de l'Esport a estudiar el possible caràcter discriminatori del
criteri de 2 anys de veïnatge administratiu que estableix l'article 107.3 del Decret 58/2010 de les
entitats esportives de Catalunya, a fi que, si s'escau, es modifiqui. 3. Instar a l'Ajuntament de
Barcelona a posar els mitjans necessaris per garantir la pràctica esportiva dels infants estrangers
amb veïnatge administratiu a la ciutat. 4. Instar a tots els organismes esmentats a adequar la
normativa al context dels actuals tractats internacionals.
El Sr. PUIGCORBÉ explica que amb l’entrada en vigor de la circular de la FIFA 1.190,
adoptada el 20 de maig del 2009, la competència per aprovar la transferència de jugadors
menors va passar a les federacions nacionals. Assenyala que aquesta circular va crear un nou
ens encarregat de fiscalitzar i aprovar la transferència internacional de jugadors menors d’edat, i
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que va sorgir davant la necessitat de protegir els infants de les situacions d’engany i de tràfic
que acabaven en molts casos en abandonaments i situacions dramàtiques, com en els casos de
Samuel Eto’o o Dungai Fusini. Afirma que el Grup d’ERC va donar suport a aquesta circular
perquè era evident que calia protegir els menors de la gent que s’aprofitava de la seva il·lusió, el
seu talent i de la seva pobresa, però que l’aplicació concreta d’aquesta mesura ha generat danys
col·laterals que cal resoldre.
Explica que la circular va ser delegada, per les seves dificultats d’aplicació, a les federacions
nacionals, fins que la temporada 2013-2014 es va tornar a l’obligació que tota primera
inscripció de menors, aficionats inclosos, passés per l’aprovació de la subcomissió de la FIFA.
Assenyala que l’article 19 del Reglament sobre l’estatut i la transferència de jugadors de la
FIFA prohibeix les transaccions internacionals de jugadors menors de 18 anys, edat que es
rebaixa a 16 anys en el cas de les transferències entre estats membres de la Unió Europea o
l’Espai Econòmic Europeu. Assenyala que aquest article també crea condicions estrictes per a la
transferència internacional de menors de 18 anys i per proporcionar un ambient estable per a la
formació i l’educació dels jugadors. Remarca que aquest article s’aplica amb independència que
hi hagi acord entre els clubs i els pares o tutors del menor.
Explica que, en el cas de l’Estat espanyol, es van endurir els requisits per a la inscripció de
menors estrangers a partir de la circular 74 de la Reial Federació Espanyola de Futbol del 23 de
juny del 2015, que imposa els requisits següents: una declaració dels pares en la qual
s’expliquin els motius del trasllat al territori espanyol; documentació de capacitat econòmica en
què s’expliquin els mitjans de manutenció i manteniment dels pares; certificats
d’empadronament dels pares i el jugador de no més de tres mesos d’antiguitat; un document
emès pel club que indiqui l’edat i les circumstàncies en què es va establir contacte amb el
jugador; el certificat de naixement del jugador; un certificat que acrediti la residència a Espanya
d’almenys cinc anys; l’autorització dels pares del jugador, en cas de majors de 16 anys i dins de
la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, amb fotocòpia dels passaports dels pares; i una
sol·licitud del jugador en què s’assenyali, entre d’altres, l’excepció de l’article 19 del
Reglament sobre l’estatut i la transferència de jugadors de la FIFA.
Remarca que aquesta normativa xoca amb els drets establerts en la Convenció sobre els Drets
de l’Infant de 1989, que fixa entre els seus principis generals la no-discriminació, l’interès
superior del nen, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i el respecte a l’opinió
del nen. Afirma que, per tant, es tracta d’una normativa que, per evitar pràctiques delictives,
acaba sent contrària als interessos que vol salvaguardar, sobretot perquè la transacció
autoritzada per un òrgan situat a quilòmetres de distància, només mitjançant l’observació de
documentació en paper, no és garantia del tracte personalitzat que necessita el menor i al qual
obliga la Convenció. A més, assenyala que un altre aspecte lligat a això és la impossibilitat del
menor de ser escoltat, dret previst a l’article 12 de la Convenció.
Destaca que l’aplicació de la normativa de la FIFA genera situacions de clara discriminació, ja
que l’exclusió dels estrangers que no hagin residit almenys cinc anys al territori produeix una
greu discriminació envers els nacionals o els estrangers residents. Remarca que aquest punt ja
va ser posat de manifest tant pel Defensor dels Drets francès com pel Síndic de Greuges el
2014. A més, afirma que el caràcter restrictiu de la normativa de la FIFA agreuja les situacions
de precarietat en què es poden trobar el menor i els seus pares, que fugen de situacions de
misèria del seu país d’origen, ja que, mentre es troben sense autorització administrativa al país,
els nens tenen prohibida la pràctica esportiva del futbol. Opina que resulta molt discriminatori i
impossibilitant per a la socialització dels menors en la societat d’acollida que la incapacitat per
justificar residència o ingressos per part dels seus progenitors els impedeixi la pràctica del seu
esport preferit.
Assenyala que l’aplicació d’aquesta normativa afecta uns 400 nens a Barcelona, tenint en
compte que molts d’ells, davant d’aquestes dificultats, desisteixen. Remarca que les famílies i
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els infants afectats, que normalment tenen una capacitat econòmica baixa, pateixen risc
d’exclusió i tenen problemes de socialització. Explica que creuen que és justament en aquesta
situació de perill flagrant d’exclusió quan l’esport és un mecanisme de socialització, integració i
desenvolupament personal dels nens, i que la ciutat de Barcelona, com a referent al món, ha de
posicionar-se clarament per trobar una solució amb la FIFA i els estaments internacionals per
donar sortida a una normativa que genera greus problemes d’aplicació i que provoca situacions
injustes.
La Sra. FANDOS expressa el ple suport del Grup de CiU a la proposició. Explica que vol
aprofitar per anunciar que la Secretaria General de l’Esport ja ha estudiat el possible caràcter
discriminatori d’aquesta normativa i ha enviat un escrit a la Federació Catalana de Futbol en
què li demana que modifiqui la seva posició, basant-se sobretot en els arguments que ha exposat
el Sr. Puigcorbé. Explica que tant la Convenció sobre els Drets de l’Infant com la Llei 14/2010
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència diuen que l’infant ha de tenir el dret i
l’oportunitat de poder participar en totes les activitats lúdiques, culturals, esportives, etc., i
sobretot, que s’ha de garantir el principi d’igualtat i eliminació de qualsevol mena de
discriminació. Remarca que la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
també prohibeixen la discriminació per diverses circumstàncies personals. Afirma que, per tant,
una entitat privada com la FIFA no pot exigir uns requisits que no respectin l’ordenament
jurídic vigent, que obliga a complir la normativa en matèria d’estrangeria.
Assenyala que després pot lliurar als grups una còpia de l’escrit que ha enviat el secretari
general de l’Esport al president de la Federació Catalana de Futbol per dir-li que ajusti el
procediment d’expedició de la llicència federativa a la normativa vigent a Catalunya, i que, en
conseqüència, respecti el dret a obtenir aquesta llicència de tothom que acrediti el compliment
de la normativa en matèria d’estrangeria, que és la normativa a la qual cal acollir-se.
La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup de C’s està d’acord en els beneficis físics,
psicològics i socials que té l’esport per als infants, ja que és una activitat lúdica amb la qual
poden aprendre habilitats socials i valors com la cohesió, la cooperació o la solidaritat. Afirma
que, a més, l’esport proporciona una xarxa social de suport i facilita la integració social i
l’acceptació dels límits i les diferències individuals. En aquest sentit, destaca que l’esport pot
ser una eina de socialització i d’integració per als infants nouvinguts a la ciutat.
Assenyala que la normativa de la FIFA sí que permet jugar, però no pas competir. Recorda que
el 5 de juliol del 2001 el Comitè Executiu de la FIFA va aprovar una sèrie de normes relatives a
les transferències internacionals de futbolistes menors d’edat com a conseqüència del conveni
de col·laboració subscrit per la FIFA, la UEFA i la Comissió Europea el mes de març del 2001,
amb la finalitat de prevenir el tràfic il·legal, els abusos i l’explotació de menors.
Explica que estan d’acord amb la Federació Catalana de Futbol que caldria que la Comissió
Europea promogués una directiva o un reglament comunitari que uniformés els ordenaments
jurídics i establís uns criteris ponderats que coadjuvessin a la prevenció i la persecució del tràfic
il·legal de menors i que fossin compatibles amb el dret d’aquests a participar en competicions
federades. Assenyala que, en conseqüència, la Federació Catalana de Futbol va donar
compliment a aquests últims comunicats mitjançant la circular número 22 de 28 d’octubre del
2015, i va aconseguir inscriure la pràctica totalitat de les peticions, llevat de 90 menors que no
podran jugar a futbol perquè no compleixen cap de les dues normatives.
Manifesta que els sorprèn que el Grup d’ERC presenti aquesta proposta perquè va acceptar
aquesta norma quan tenia responsabilitats en el Govern i en el Consell Català de l’Esport.
Assenyala que l’àmbit municipal no té competències en aquesta matèria, i afirma que, malgrat
creure en la importància i els beneficis de l’esport en els infants, el seu grup s’abstindrà.
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La Sra. BENEDÍ recorda al Sr. Mòdol que pot fer la intervenció, però que haurà d’expressar el
vot la Sra. Andrés.
El Sr. MÒDOL afirma que el Grup del PSC està a favor de la proposició.
La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP considera que l’esport és un factor clau
d’integració dels menors i que, per tant, cal promoure’l i eliminar tots els obstacles perquè els
menors puguin practicar-lo. Assenyala que això es pot comprovar al barri del Raval o en altres
zones de Barcelona amb dificultats de convivència, on molts nens aconsegueixen integrar-se a
la societat a través de l’esport. En aquest sentit, opina que l’esport és un instrument molt útil
que s’ha d’afavorir i promoure des de la ciutat. A més, remarca que, a part de l’Ajuntament,
moltes entitats també treballen en aquesta direcció.
Afirma que és cert que les federacions espanyola i catalana de futbol estableixen uns criteris
més restrictius per a la pràctica del futbol que la mateixa normativa d’estrangeria. Explica que
creuen que això s’ha de revisar, però que el problema rau a equilibrar el dret de l’infant a l’hora
de practicar esport i les mesures per evitar abusos i tràfic de menors en la pràctica esportiva.
Opina que és difícil conjugar aquests criteris, però que s’està treballant i s’ha de treballar en
aquesta direcció.
Manifesta que el Grup del PP s’abstindrà atès que estan a favor que la norma es revisi, però
creuen que això s’ha de fer també a l’àmbit europeu. En aquest sentit, afirma que la Comissió
Europea ha de treballar aquesta qüestió amb més determinació perquè la FIFA també treballi en
la direcció assenyalada.
La Sra. ROVIRA expressa el vot del Grup de la CUP a favor de la proposició. Assenyala que ja
s’han exposat diversos arguments sobre la importància de l’esport com a eina de socialització,
d’integració i de promoció d’un seguit de valors. Manifesta que creuen que el que ha passat en
aquest cas és que s’ha fet la norma a partir d’una sèrie d’excepcions i, per tant, cal revisar-la.
D’altra banda, explica que també pensen que, atès que hi ha un ampli consens entorn dels
beneficis que genera l’esport, caldria revisar o derogar l’ordenança de civisme, que impedeix
que es pugui practicar l’esport en diferents espais de la ciutat. Afirma que, per tant, aquest és un
debat més ampli que afecta altres àmbits en què l’Ajuntament sí que hi té competències directes.
La Sra. PÉREZ dóna la paraula a la comissionada d’Esports.
La Sra. CARRANZA expressa el suport del Govern municipal a la proposició. Manifesta que
coincideixen plenament en el fet que l’esport ha de ser una eina de convivència i de cohesió
social i que, per tant, intentaran resoldre qualsevol element que limiti aquesta pràctica.
Assenyala que, no obstant això, cal tenir en compte l’esperit que va inspirar la normativa de la
FIFA, que era protegir els drets dels nens i nenes futbolistes menors d’edat. Remarca que,
també, s’ha de diferenciar entre els esportistes menors d’edat que formen part de grans clubs o
associacions anònimes i els que formen part d’entitats més modestes que es dediquen
bàsicament a promoure la pràctica esportiva i que no aspiren a participar en competicions
internacionals ni a especular amb el possible futur professional dels nens i nenes. En aquest
sentit, recorda que aquesta normativa afecta les competicions federades, però no pas la
competició d’esport escolar de la ciutat de Barcelona, que acull uns 40.000 nens i nenes.
Explica que aquesta qüestió ja havia arribat a l’Ajuntament, on s’ha creat un grup de treball que
intenta esbrinar quina és la magnitud de la problemàtica. Assenyala que, a més, també estan al
corrent que hi ha hagut un requeriment del Consell Català de l’Esport a la Federació Catalana de
Futbol i que s’han adoptat mesures de flexibilització per a la tramitació de la inscripció a partir
del compliment de l’article 107 del Decret 58/210, del 4 de maig, que exhorta a impedir que es
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puguin donar situacions de discriminació per raó d’origen. Afirma que, per tant, ja s’han resolt
moltes de les 400 peticions que hi havia i actualment en queden entre 90 i 100 per resoldre.
Manifesta que a la ciutat de Barcelona la problemàtica es concentra en aquests moments en 15
nens i nenes, als quals intenten ajudar a resoldre aquesta situació.
El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu agraïment a tots els grups que han votat a favor de la
proposició, especialment a la Sra. Fandos. Diu als regidors dels grups del PP i de C’s que és
veritat que el Grup d’ERC va donar suport a aquesta norma al seu moment perquè creia que
calia protegir els menors de les situacions d’engany i de tràfic, però que ara pensen que hi ha un
mal major que s’ha d’evitar, que és que 400 nens no poden practicar el futbol.
El Sr. MÒDOL cedeix la paraula a la Sra. Andrés.
La Sra. ANDRÉS expressa el vot del Grup del PSC a favor de la proposició.
La Sra. BENEDÍ pregunta a la resta de grups si volen tornar a intervenir.
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de
CIU, la Sra. Barceló expressa l'abstenció de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable
d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa l'abstenció
del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA.
Del Grup Municipal PSC:
10.-

(M1519/1605) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal que sol·liciti a la Presidència de la Comissió la convocatòria d'una Comissió
Extraordinària de Drets Socials, Cultura i Esports en la que s'informi i es pugui debatre sobre el
model cultural i les línies d'actuació en política cultural del govern.
El Sr. MÒDOL recorda que fa pocs dies l’alcaldessa va afirmar que la cultura era tan necessària
com els altres drets socials. Manifesta que el seu grup comparteix totalment aquesta afirmació i
justament per això presenta aquesta proposició.
Opina que és evident que de moment el Govern municipal no tracta la cultura amb la
importància que aquest dret mereix. Assenyala que en la Comissió ja s’ha evidenciat diverses
vegades la manca de lideratge del Govern municipal en aquest àmbit, sense desmerèixer la feina
de la comissionada, i que sempre han demanat que s’expliqui un projecte ambiciós o, si més no,
un full de ruta per a aquest mandat. Afirma que, malauradament, aquesta manca de força recau
sobre la pèrdua de lideratge de Barcelona en l’àmbit cultural, sobre els drets dels ciutadans i
ciutadanes, i sobre la ciutat en general.
Explica que fa pocs dies es van assabentar a través dels mitjans de comunicació que al Govern
de la ciutat no li interessa la projecció mundial de la cultura de Barcelona i que, segons el
Govern, el problema és que no produeixen notícies mediàtiques. Pel que fa a això, opina que és
tot el contrari, perquè l’únic que coneixen de la gestió cultural actual és allò que ha estat
mediàtic, com una roda de premsa per explicar les línies d’actuació, l’eliminació de la llotja del
Liceu o la gestió del Nadal des de l’ICUB, que remarca que han estat notícies que han sortit a la
premsa i no pas informes que ha presentat el Govern per ser tractats i discutits en comissió.
D’altra banda, recorda que fa dos mesos la comissionada de Cultura, que subratlla que és
l’única figura a la qual es poden referir, es va oferir a debatre sobre els nombrosos projectes en
marxa i a treballar en comú. Afirma que, tanmateix, s’ha avançat poc en aquest sentit.
Assenyala que no han estat convocats a cap reunió de treball, tot i que puntualment han tingut
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alguna conversa, i que tampoc no s’ha convocat el Consell de Cultura. Explica que, a més, el
Govern tampoc no s’ha reunit amb els grans equipaments culturals, tot i que ells sí que s’han
trobat amb els directors i directores dels equipaments i han pogut constatar que troben molt a
faltar aquest contacte.
Manifesta que, per tant, no saben què vol fer el Govern en matèria de cultura i que, com a molt,
intueixen i comencen a veure que vol aturar coses, que remarca que és una posició contrària a la
del seu grup. Remarca que es constata una situació de desgovern i de manca de model cultural
de l’Ajuntament de Barcelona, ja que no hi ha gerent de l’ICUB ni director del Born Centre
Cultural, entre altres coses. Afirma que els grups municipals necessiten conèixer i debatre les
línies d’actuació previstes en política cultural un cop superat el primer semestre de mandat, ja
que en aquest període no s’han produït contactes amb els grups per informar-los sobre aquest
àmbit, malgrat les nombroses demandes realitzades i la disposició a col·laborar que han
expressat i que reiteren. Destaca que hi ha malestar a les institucions culturals de la ciutat i a les
entitats i associacions per la inactivitat del Govern i la manca de lideratge de l’Ajuntament en
l’àmbit cultural. En relació amb això, afirma que el poc debat cultural que s’ha produït en la
Comissió ha partit de la iniciativa dels grups polítics i no pas del Govern.
Assenyala que la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports és densa perquè abans estava
dividida en dues comissions i potser aquest és el punt que s’haurien de replantejar, però que la
cultura és tan important que demanen fer una comissió específica i extraordinària sobre aquest
àmbit. Explica que són conscients que podrien haver canalitzat aquesta petició d’una altra
manera, però que volen que el Govern arribi amb alguna proposta en comptes de limitar-se a
donar resposta a les qüestions que plantegin els grups municipals, atès que això és el que està
succeint no només en aquesta àrea sinó en moltes d’altres. En aquest sentit, manifesta que tenen
la sensació que l’únic que fa el Govern és gestionar la voluntat de la resta dels partits. Assenyala
que si el Govern no atén aquesta demanda, seran els grups els que s’ocuparan de fer les
propostes i el paper del Govern serà el d’aprovar-les. Afirma que estan disposats a fer
propostes, i que de fet ja les estan fent, però que és al Govern a qui pertoca governar. En relació
amb això, recorda que les propostes de l’IBI cultural i d’ajuts a comerços emblemàtics són del
Grup del PSC.
El Sr. CIURANA manifesta que el Grup de CiU subscriu pràcticament tota la intervenció del
Sr. Mòdol, que ha presentat una diagnosi molt coincident amb la seva. Opina que, des d’un bon
principi, es va fer evident que la cultura no era una prioritat per al Govern, ja que a l’hora de fer
el cartipàs semblava que ningú no volia ocupar-se d’aquest àmbit.
Remarca que hi ha projectes aturats, que hi ha una gran dificultat d’interlocució amb el sector i
que quan s’aconsegueix tampoc no se’ls diu res, que hi ha desorientació per algunes de les
mesures anunciades i que hi ha incompliments de compromisos, atès que no s’ha convocat cap
concurs per a les direccions. A més, assenyala que hi ha canvis constants en l’organigrama, com
el del comissionat de Programes de Memòria, que primer depenia d’una tinència, després el va
assumir Patrimoni i ara sembla que torna a dependre de la Primera Tinència d’Alcaldia. Així
mateix, afirma que no s’han cobert els diferents càrrecs de l’ICUB, que ningú no es cuida de les
polítiques culturals de la ciutat i que el Consell de Cultura no s’ha reunit.
Assenyala que, a més, el Govern no respon mai les preguntes dins del termini previst per
contestar-les. Explica que tenen moltes preguntes que han sobrepassat aquest termini sense que
ningú no les hagi respost i que, per tant, no saben si s’han reunit la Ponència del Nomenclàtor,
la Comissió de Memòria Històrica, la Comissió d’Art Públic i la Comissió de Patrimoni, tot i
que sospiten que no. Opina que totes aquestes coses justifiquen a bastament la celebració d’una
comissió extraordinària i que, per tant, votaran a favor de la proposició.
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La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del Grup de C’s. Explica que, de fet, el seu grup ja
va demanar la compareixença de la comissionada de Cultura el passat 20 d’octubre per conèixer
les directrius i propostes del Govern en l’àmbit cultural, però que la compareixença va semblar
una lectura d’objectius sense cap programa concret d’aplicació.
Destaca que la cultura és un fet transversal de la ciutat que està íntimament lligat a la resta
d’àmbits d’actuació municipal, com ara la investigació, l’ensenyament, la ciència, la tecnologia
i el benestar social. Afirma que Barcelona ha de ser una capital cultural europea de veritat, amb
projecció internacional més enllà de les imaginàries fronteres polítiques i lingüístiques, i un
bressol de cultures, llengües i identitats. Opina que la ciutat es mereix un projecte cultural que
permeti racionalitzar i simplificar les estructures administratives en aquest àmbit i fer que les
que hi romanguin siguin apolítiques i professionals, dedicades a proveir el ciutadà d’una cultura
lliure, accessible i no dirigista. Manifesta que s’ha d’oferir una oferta cultural adequada a tots
els districtes de Barcelona per potenciar els espais culturals i aproximar l’oferta als ciutadans,
amb prioritats com la biblioteca provincial. Assenyala que encara no saben les propostes
d’horaris, com es fomentaran els espectacles de música, de revista i de microteatre, o quin és el
Pla de biblioteques. A més, opina que cal incrementar i millorar l’oferta cultural durant els
mesos d’estiu, així com potenciar els nous creadors.
Recorda que Antonio Machado deia que «en cuestiones de cultura y saber, solo pierde lo que se
guarda, solo gana lo que se da». Demana al Govern que faci cas d’aquest poeta i exposi de
manera clara i concreta els objectius, els programes i el cost. Afirma que l’equip de govern té la
responsabilitat de crear i potenciar programes culturals ja existents per al conjunt de la
ciutadania amb pluralitat i sense ideologies partidàries, i de fer que Barcelona continuï sent un
referent cultural.
El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que, després d’observar l’actuació del Govern municipal durant
els primers sis mesos de mandat, el Grup d’ERC constata amb preocupació o bé la inexistència
d’un programa sòlid en matèria de política cultural o bé la incapacitat de dur-lo a la pràctica.
Remarca que només de l’observació de l’arbre jeràrquic del Govern municipal ja es desprèn que
la cultura no ha estat mai una prioritat de l’equip de govern, ja que ha passat de ser una àrea
amb un regidor al capdavant a ser una àrea depenent d’un càrrec no electe, una comissionada
anomenada pel procediment de lliure designació. Afirma que, a part de l’estima personal que
tenen a la Sra. Berta Sureda, no poden deixar d’entendre aquest fet com una pèrdua de valor
polític i social de la cultura i com una mostra d’un cert desinterès per part del Grup de
Barcelona En Comú per liderar una política cultural activa i engrescadora. Així mateix,
assenyala que s’ha partit la cultura entre l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència, amb un comissionat de Cultura, i l’Àrea de Treball, Economia i Planificació
Estratègica, amb un comissionat per als Programes de Memòria, sense saber en quin dels tres
conceptes del nom de l’àrea s’engloba la memòria. A més, remarca que no coneixen l’opinió de
l’equip de govern sobre cap dels problemes importants del panorama cultural, com l’IBI cultural
o l’IVA, ni què pensa de les indústries culturals, les editorials, la música, les arts plàstiques, el
teatre o el cinema.
Afirma que la cultura no és només demanar la participació dels veïns i veïnes dels barris en la
política cultural, sinó que també és atendre els treballadors del sector, els artistes, les indústries i
tots els actors culturals. Manifesta que, per tant, consideren que és absolutament prioritari fer
una reflexió sobre quina ha de ser la política cultural del consistori, oberta no només als grups
polítics i als veïns i veïnes dels barris, sinó també a tot el conjunt de la ciutadania i especialment
als professionals del sector, ja siguin creadors, actors, artistes, empresaris o mers consumidors
de la indústria cultural. Afirma que, per al seu grup, la cultura és des de fa anys la quarta pota de
l’estat del benestar, tal com ho són les pensions, l’educació o la sanitat. Destaca que la cultura
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és un dret de tot ciutadà pel fet de ser-ho, l’educació permanent de qualsevol individu, l’aliment
que el fa créixer com a ésser humà i, a més, el factor de cohesió social per excel·lència.
Manifesta que volen que la cultura sigui una preocupació prioritària de l’Ajuntament i que, per
tant, se sumen a la proposició del Grup del PSC. Explica que volen avançar que apostaran
perquè el comissionat de Programes de Memòria Històrica estigui integrat o bé dins d’una àrea
específica de Cultura o bé dins l’Àrea de Drets Socials; que defensaran una cultura bastida des
dels centres de proximitat —ateneus, centres cívics, etc.— com a vivers de nous terrenys i
promotors de l’interès per les manifestacions culturals; i que tindran una extraordinària cura de
la formació artística i la vida laboral dels professionals i creadors, de les empreses i
cooperatives culturals, dels equipaments, de les xarxes de difusió, de la projecció internacional i
de l’excel·lència. A més, afirma que no volen projectes faraònics i que creuen que cal auditar
els equipaments actuals de l’Ajuntament i cobrir-ne les mancances financeres.
La Sra. ESTELLER explica que el Grup del PP votarà a favor de la celebració d’una comissió
extraordinària perquè el Govern expliqui quin és el seu model en matèria de cultura i qui pren
les decisions en aquest àmbit. Pel que fa a això, remarca que hi ha una comissionada de Cultura,
però que l’àrea depèn d’un tinent d’alcalde, el Sr. Asens, que sempre està absent de l’àmbit de
cultura. Assenyala que a vegades tenen problemes perquè els contesti i que els agradaria que a
la sala ocupés el lloc que li correspon com a tinent d’alcalde.
Manifesta que, d’altra banda, desconeixen quin és el model del Govern en l’àmbit de la cultura i
quin paper hi han de tenir les entitats culturals, els equipaments i la iniciativa privada. Remarca
que moltes d’aquestes persones es van organitzar i que han tingut l’oportunitat de veure que
estan molt preocupades perquè desconeixen les línies culturals generals del nou Govern. En
aquest sentit, explica que no saben com finançarà el Govern la cultura a Barcelona —si seguirà
el sistema de la subvenció o farà convenis, i quins criteris pensa aplicar—, quin pes tindrà la
cultura popular de la ciutat, o quin pressupost es reservarà per a aquest àmbit. Afirma que, per
tant, volen que el Govern exposi les seves línies estratègiques, les seves accions i el contingut
que els pensa donar. Opina que s’està mantenint un perfil pla en l’àmbit de la gestió quotidiana i
que això no és bo ni per a la ciutat ni per a la seva projecció, en la qual la cultura és un pilar
fonamental.
Explica que no volen menystenir la tasca de la comissionada, però que creuen que l’àmbit
cultural ha de tenir una direcció política que marqui directrius i ha de reflectir el pes que aquest
sector representa a la ciutat. Manifesta que, des d’aquesta perspectiva, demanen que es donin les
explicacions pertinents i que el Sr. Asens faci el paper que li correspon.
La Sra. ROVIRA expressa el vot del Grup de la CUP a favor de la proposició. Assenyala que hi
ha hagut grups que ja han explicat el model cultural que defensen, però que el seu grup
s’esperarà a la celebració de la comissió extraordinària per parlar del seu model, que destaca
que és fruit d’un any i mig d’elaboració d’un programa amb diferents col·lectius i entitats i amb
diferents barris.
D’altra banda, explica que els han arribat diferents preguntes de col·lectius i de persones en
relació amb la memòria històrica i el Nomenclàtor, dels quals recorda que n’havien parlat fa uns
mesos en la Comissió. Afirma que, tanmateix, no tenen notícies que s’estigui desenvolupant als
diferents districtes allò que el Govern va dir que faria.
La Sra. ORTIZ manifesta que des del Govern municipal volen agrair la voluntat de tots els
grups de parlar i de situar la cultura com un element clau. A més, remarca que des del principi
el Govern de la ciutat ha volgut rendir comptes i explicar el full de ruta, i que ja s’estan apuntant
les línies del Govern pel que fa a la cultura. Destaca que un element essencial és que la cultura
sigui un element quotidià dels veïns i veïnes i de moltes activitats. Assenyala que un exemple
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d’això és passejar per la plaça Catalunya i veure com s’ha pogut vincular el comerç i les
activitats de Nadal amb una visió de la cultura accessible per a tots els públics.
Tot seguit dóna la paraula a la comissionada de Cultura perquè també doni resposta a la petició
plantejada.
La Sra. SUREDA afirma que els complau molt acceptar la celebració d’una comissió
extraordinària dedicada a la cultura. Assenyala que, de fet, volien proposar la programació de
reunions durant tot l’any per garantir la participació en l’elaboració del Pla de cultura i del PAM
i que, per tant, aquesta proposta hi encaixa perfectament.
Manifesta que li agradaria que aquesta comissió servís per encetar un debat veritablement
constructiu i col·laboratiu que els permeti consensuar un programa, en el marc de la complexitat
que és pròpia de l’àmbit de la cultura, en el qual hi intervenen múltiples factors, sectors,
persones i entitats. D’altra banda, demana que es vagi amb compte amb els missatges que es
donen. En aquest sentit, explica que no entén que els grups de l’oposició insisteixin en la idea
que al Govern no li importa la cultura quan això és fals. Recorda que, tal com s’ha assenyalat
abans, l’alcaldessa va afirmar en un acte públic que la cultura és tan necessària com els drets
socials, i que ho diuen sempre que poden. Destaca que a l’Institut de Cultura hi ha molta gent
que treballa pel foment de la lectura, el món del llibre, la redefinició del Grec i de l’Escena
Barcelona, els programes de música en viu, la consolidació de les fàbriques de creació i la
revisió dels projectes, els programes de proximitat o l’elaboració de concursos públics. Pel que
fa a aquest últim aspecte, remarca que n’hi ha cinc en marxa. D’altra banda, diu al Sr.
Puigcorbé, que ha afirmat que la participació no és cultura, que fer les coses de manera
participativa allarga els processos de presa de decisions però també els legitima.
El Sr. MÒDOL manifesta que els satisfà saber, per l’exposició de la comissionada, que es
continuarà amb part del programa del Grup del PSC, però que esperen que el Govern tingui
aportacions pròpies per a aquest mandat.
El Sr. CIURANA diu al Govern que, si realment creu que la cultura és tan necessària com els
drets socials, actuï en conseqüència donant-li un pes polític. En aquest sentit, demana que el
tinent d’alcalde de Cultura participi en les reunions amb el sector i assisteixi als actes.
D’altra banda, diu a la Sra. Ortiz, en relació amb l’exemple de les activitats realitzades a la
plaça Catalunya, que el fet que ella no sabés que es fessin algunes coses no vol dir que no es
fessin. Afirma que la ciutat de Barcelona és rica i diversa des de molt abans de la constitució del
Govern actual i els anteriors.
La Sra. BARCELÓ manifesta que el seu grup no dubta que el Govern tingui interès per la
cultura, però que volen que es passi de l’interès als fets. A més, opina que aquest interès podria
haver començat per tenir una regidoria i un regidor específics de Cultura.
La Sra. ESTELLER renuncia al segon torn de paraula.
La Sra. ROVIRA també declina fer una segona intervenció.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CIU,
la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable
d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA.
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Del Grup Municipal PP:
11.-

(M1519/1625) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal a prendre les mesures necessàries perquè les prop de 900 persones que viuen al carrer
tinguin un lloc d'acolliment que pugui esdevenir definitiu.
La Sra. ESTELLER explica que, segons la Fundació Arrels, a la ciutat de Barcelona hi ha al
voltant de 900 persones que viuen al carrer, si no es tenen en compte les prop de 600 persones
que estan en assentaments itinerants. Recorda que l’any 2014 es va aprovar una proposta del
Grup del PP perquè s’abordés de manera integral el problema de les persones que dormen al
carrer. Pel que fa a això, manifesta que són molt conscients que es tracta d’un problema molt
complex perquè algunes d’aquestes persones no accepten ser ateses ni un itinerari d’inserció,
però que també és cert que, en funció d’aquests itineraris i les solucions i les atencions que
s’ofereixin, resulta més fàcil o més difícil que aquestes persones es puguin incorporar en
aquests circuits.
Explica que demanen que el Govern adopti les mesures necessàries perquè la gent que avui
dorm al carrer pugui incorporar-se en aquests circuits. Assenyala que els centres d’emergències
socials són insuficients perquè, segons la darrera resposta del Govern sobre aquest tema, només
hi ha 50 pisos d’inclusió social, amb 221 places, i 140 places de serveis d’higiene de titularitat
municipal. Explica que també demanen que no només es faci una atenció d’emergència, sinó
que l’atenció a aquestes persones pugui esdevenir definitiva. Remarca que per això van
proposar el housing first, que permet donar una atenció immediata a aquestes persones que
després pot esdevenir permanent, de manera que ja no hagin de tornar al circuit social, sinó que
puguin tenir un projecte de vida.
La Sra. FANDOS assenyala que farà la intervenció però s’esperarà a expressar el vot perquè vol
veure què vota el Govern.
Manifesta que és evident que el Grup de CiU comparteix la voluntat que totes les persones que
dormen al carrer puguin tenir una llar en cas que ho vulguin. Assenyala que, tot i que la Sra.
Esteller parla de 900 persones que viuen al carrer, fa pocs dies la regidora va parlar de 693.
Explica que diu la dada perquè creu que és important destacar que, tot i els moments de crisi i
dificultats, actualment hi ha més persones sense llar però menys al carrer gràcies a l’esforç que
s’ha fet des de la x
arxa, tant des de l’Administració com des de les mateixes entitats, perquè puguin estar en una
llar provisional.
Assenyala que no es vol centrar en la quantitat de recursos que s’han invertit en els darrers anys,
sinó en l’encert de posar en marxa un model que va ser proposat per la mateixa xarxa, el
housing first. Afirma que aquest model permet que les persones sense llar no hagin de passar
per diferents estadis de recepció d’habitatge compartit o d’habitatge estàndard temporal, sinó
que vagin directament a un habitatge estàndard amb un contracte d’arrendament. Remarca que
es tracta, doncs, d’un model d’apoderament que contrasta amb el proteccionisme que
caracteritza la resta de models. Manifesta que està convençuda que els habitatges de housing
first que estan en funcionament en aquest moment demostraran que aquesta és la línia correcta i
que, de cara al futur, probablement s’haurà de créixer en aquest sentit. Destaca que aquest
habitatge permanent fa que la persona sense llar ja no hagi de canviar més d’allotjament,
normalitza les seves condicions de vida i, sobretot, l’apodera.
Manifesta que estan d’acord amb la voluntat de la proposició, però que no comparteixen del tot
el redactat. Afirma que, atès que no saben si hi ha hagut alguna transacció per part del Govern,
s’esperaran a conèixer la seva posició.
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La Sra. BARCELÓ remarca que les dades posen de manifest que cada sis dies mor una persona
sense llar a Espanya, on es creu que hi ha unes 30.000 persones que viuen sense sostre.
Recorda que, l’abril del 2010, una sèrie d’entitats liderades per la Federació Europea d’Entitats
que Treballen amb Persones sense Sostre van presentar al Parlament europeu una campanya que
establia cinc objectius: que ningú no dormís al carrer, que ningú no dormís en un alberg
d’emergència més enllà del breu temps que implica una emergència, que ningú no visqués en un
allotjament temporal més temps del necessari, que ningú no sortís d’una institució sense tenir
opcions d’allotjament, i que cap jove esdevingués sense sostre per haver fet el pas a una vida
independent.
Manifesta que l’estudi que va presentar el Govern municipal el passat 14 de desembre sobre la
diagnosi del sensellarisme diferenciava entre els conceptes següents: sense sostre, sense
habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat. Remarca que, amb aquesta diferenciació, hi
ha un total de 2.799 persones que no disposen de llar i el més preocupant és que n’hi ha 868
sense cap tipus de recurs. D’altra banda, assenyala que la recollida de dades es va realitzar
durant el mes de març, a l’inici de la primavera, i que potser seria interessant fer-la a l’hivern.
Explica que els estudis mostren que el perfil de les persones sense llar ja no és exclusivament el
de persones que tenen un problema amb les drogues o l’alcohol, sinó que també poden ser
persones que han arribat a aquesta situació per haver perdut la feina o després d’una separació.
A més, assenyala que una dada que cal tenir en compte és que les persones sense sostre amb
problemes d’alcohol poden tenir un índex alt de suïcidi.
Manifesta que el Grup de C’s està d’acord que calen projectes per detectar, actuar i prevenir que
hi hagi persones al carrer, que cal garantir-ne la seguretat quan viuen al carrer i que cal
incrementar els projectes per aconseguir-ne la reinserció social. Afirma que també és important
reforçar els mecanismes de detecció de necessitats alimentàries als menjadors socials i als
albergs per a les persones sense sostre. A més, explica que el seu grup aposta pel servei
d’acollida i assistència les 24 hores que inclogui programes de reinserció social, suport
psicològic i assistència mèdica, amb l’objectiu d’aconseguir la reinserció de les persones sense
llar.
D’altra banda, manifesta que els agradaria haver trobat en la proposició del Grup del PP la
necessitat de potenciar la figura dels educadors de carrer, ja que consideren que és vital el tracte
individualitzat i el seguiment de les persones que viuen sense sostre. A més, assenyala que hi ha
persones que, per la patologia que presenten, han de ser tractades al carrer abans de passar a
viure en un habitatge. Afirma que, tot i això, donaran suport a la proposició.
La Sra. BENEDÍ assenyala que tradicionalment s’ha entès que per viure al carrer cal haver
seguit un llarg procés d’aïllament social en el qual la pobresa econòmica s’ha sumat a l’exclusió
continuada del mercat laboral, el deteriorament de les xarxes socials de suport, el trencament de
les solidaritats familiars i la presència de trastorns mentals o addicions. Explica que en
l’imaginari col·lectiu les persones sense llar formen part d’una marginalitat integrada en el
paisatge urbà que s’atribueix a circumstàncies individuals de les persones que la protagonitzen i
a itineraris personals marcats per activitats considerades reprovables, com la petita
delinqüència, el consum de drogues il·legals o l’abús d’alcohol. Remarca que, tanmateix, en la
trajectòria cap a aquesta situació cada cop prenen més importància els problemes econòmics i la
incapacitat de fer front al pagament de l’habitatge. Afirma que aquest fet i l’empobriment a
causa de la crisi han modificat el perfil de les persones sense llar.
Assenyala que l’atenció social a aquestes persones és competència municipal i que, per tant,
depèn de la voluntat política i de les prioritats del Govern de la ciutat. Opina que les
anomenades polítiques d’austeritat i la consegüent retirada o reducció d’ajudes i subsidis a la
població més vulnerable, la rèmora de les polítiques d’habitatge que s’han fet durant els darrers
vint anys i una recessió a la qual encara queda molt recorregut per davant, fan preveure un
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constant flux de persones que hauran d’afrontar la situació de viure sense llar. Afirma que, al
mateix temps, les perspectives de sortida de les persones sense llar es compliquen si no hi ha un
accés a rendes del treball ni ajudes ni rendes mínimes. Assenyala que la situació dramàtica de
moltes d’aquestes persones sense llar combinada amb la bona voluntat de ciutadans i entitats ha
donat lloc a formes d’atenció basades en el voluntarisme i l’espontaneïtat que no sempre acaben
donant resultats positius. Pel que fa a això, remarca que el subsector de l’atenció a les persones
sense llar ha estat tradicionalment mancat de regulació i d’estandardització de les condicions de
prestació de serveis. En aquest sentit, opina que la gravetat de les situacions d’exclusió no pot
portar a assumir que qualsevol ajuda és millor que res. D’altra banda, afirma que hi ha persones
que avui es troben sense llar que, per edat, per problemes de salut física o mental o per haver
viscut llargs processos de desestructuració social, requereixen l’acompanyament de
professionals i entitats, i que cal garantir que les noves necessitats derivades de la crisi no els
desplacin, fet que generaria una doble exclusió.
Manifesta que des del Grup d’ERC creuen que ara cal actuar amb urgència respecte a les 900
persones sense llar que hi ha a Barcelona, però que a curt i a mitjà termini caldrà un pla
d’actuació en el qual s’inclogui una profunda reflexió sobre els models d’atenció social. Opina
que, per incidir sobre les persones sense llar, cal canviar polítiques d’habitatge, d’atenció a la
dependència, de sanitat i de redistribució de rendes. Finalment, expressa el suport del seu grup a
la proposició.
La Sra. ANDRÉS afirma que el Grup del PSC comparteix, com la resta de grups, el contingut
de la proposició, que remarca que es refereix clarament a les persones que viuen al carrer i no
pas a altres situacions derivades del fet de no tenir un habitatge.
Recorda que el 2010 ja es va plantejar una campanya i un programa que es deia «Imagina un
2015 sense ningú al carrer», tal com ha dit la Sra. Barceló. Afirma que des del 2010 s’ha
avançat en aquesta línia, però que això no ha estat suficient per evitar que ningú no dormi al
carrer, que ningú no dormi en un alberg d’emergència més enllà d’un breu temps, que ningú no
visqui en un allotjament temporal més temps del necessari, que ningú no surti d’una institució
sense tenir opcions d’allotjament, i que hi hagi joves que dormin al carrer.
Manifesta que volen cridar l’atenció sobre dues qüestions. D’una banda, assenyala que cal
evitar que les estades als centres de primera acollida s’allarguin perquè, si no, aquests centres no
compleixen la seva finalitat i s’impedeix l’accés d’altres persones. D’altra banda, afirma que cal
poder disposar de dispositius de tractament social per a les persones sense llar per tal que
cadascuna rebi els suports pertinents per a les seves necessitats i es puguin recuperar per a la
societat. En relació amb això, explica que creuen que les dones que viuen al carrer i que
pernocten en els centres haurien de rebre un tractament especial i tenir opcions prioritàries
d’anar a dispositius que no siguin aquests centres, que són mixtos i no poden atendre
adequadament qüestions de salut, d’assetjament, de violència, etc., que les afecten. Assenyala
que un altre tractament específic que fa anys que els mateixos Serveis Socials reclamen és un
centre per a les persones amb addiccions.
Finalment, demana recursos per al centre de la Zona Franca, el qual han tingut ocasió de visitar.
Manifesta que agraeixen al Govern i al Sr. Jordi Sánchez aquesta visita, i que pensen que ha de
ser una prioritat per a tots els grups municipals.
La Sra. ROVIRA afirma que, per al Grup de la CUP, l’habitatge és un dret bàsic i fonamental
de totes les persones i que, per tant, consideren que les diferents accions que es realitzin en
aquest àmbit han d’anar dirigides a garantir el dret a l’habitatge a totes les persones de la ciutat.
A més, remarca que aquest habitatge ha de ser de llarga durada, i no pas temporal com ara,
perquè això dóna una inestabilitat un cop s’acaba el període de la primera estada que no
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beneficia gens les persones que es troben en aquesta situació, tal com han demostrat diversos
estudis.
Manifesta que, per tant, creuen que l’Ajuntament de Barcelona ha d’apostar per un parc públic
d’habitatge que tingui en compte les situacions de les persones que actualment estan sense llar.
Explica que també pensen que cal posar aquestes persones en el centre de les diferents accions
que es desenvolupin, i que els diferents agents de serveis socials i col·lectius i associacions que
treballen en aquest àmbit han de donar eines i ser facilitadors, però que han de ser les persones
les que s’apoderin, de manera que de mica en mica s’avanci cap a un model d’apoderament en
el sistema de benestar social de la ciutat. Així mateix, afirma que creuen que s’ha de tendir cap
a la normalització d’aquests casos, no creant només un únic espai per a totes les persones que
vénen d’haver estat al carrer, perquè això genera guetos. Explica que també pensen que s’ha de
tenir en compte una perspectiva de gènere, així com el tractament integral d’aquestes persones,
ja que algunes poden tenir addiccions o altres situacions que afectin les seves vides.
Demana que, si aquesta proposició tira endavant, hi hagi un pressupost i unes propostes
concretes per part del Govern per fer-la possible. D’altra banda, afirma que és positiu que hi
hagi diferents associacions i entitats de la ciutat que treballin un tema concret i se les tingui en
compte com a experts de les diferents accions que el Govern dugui a terme, però que aquest
tipus d’actuacions les ha d’assumir l’Administració pública. Conclou que estan d’acord que el
Govern adopti aquest compromís i hi destini els recursos suficients.
La Sra. ORTIZ manifesta que el Govern municipal donarà suport a la proposició, entenent que
és una proposta genèrica de com abordar el sensellarisme a la ciutat.
Opina que la diagnosi del sensellarisme a Barcelona aporta molta llum sobre què ha passat,
quina és la radiografia actual i quines coses cal canviar a l’hora d’abordar aquest fenomen.
Assenyala que es tracta d’un fenomen de país, però que pràcticament no s’aborda a cap altre
municipi, de manera que gran part dels recursos que hi destina Barcelona són recursos al servei
de les persones sense llar de, com a mínim, tota l’àrea metropolitana. Recorda que es disposa de
1.672 places per atendre aquestes persones, 1.032 de les quals són directament municipals i la
resta de les quals es treballen amb la xarxa de persones sense llar. Opina que això és un clar
exemple del bon resultat que pot donar treballar amb entitats que fan una molt bona feina i de
com es poden enfortir les eines de què es disposa amb la col·laboració de recursos públics.
Destaca que la part qualitativa de la diagnosi posa de manifest els motius pels quals els
equipaments no poden donar una bona cobertura o fer que moltes persones es vinculin a
itineraris d’inserció. Afirma que, en primer lloc, les exigències perquè una persona entri des del
carrer són molt altes. Assenyala que, en segon lloc, cal un canvi d’enfocament per incorporar la
perspectiva de gènere. Explica que, en tercer lloc, cal fugir dels estereotips, ja que no hi ha un
únic perfil de persona que dorm al carrer, i més després d’anys en què l’exclusió residencial i la
precarietat laboral han multiplicat les persones que s’han vist abocades a aquesta situació. En
aquest sentit, opina que, si no s’aborden les causes d’aquest fenomen, hi continuarà havent el
mateix nivell de sensellarisme encara que es creïn moltes places. Afirma que, per tant, la clau
perquè no hi hagi persones al carrer és fer front a l’emergència habitacional i a la precarietat
laboral i vital que pateixen moltes famílies. Assenyala que, tanmateix, mentre no es resolguin
aquests problemes, cal millorar els recursos destinats a l’atenció de les persones sense llar.
La Sra. ESTELLER agraeix el posicionament favorable de tots els grups. Afirma que és cert
que hi ha perfils molt diferents de persones sense llar i que també és necessària una atenció
psiquiàtrica al carrer. Pel que fa a la xifra de persones que viuen al carrer, explica que la
Fundació Arrels parla d’unes 900 persones, però que és difícil saber-ho amb exactitud perquè hi
ha llocs on no es poden comptar, com els parcs que tanquen a la nit.
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Assenyala que és veritat que les mesures del housing first van provenir de les entitats socials, tal
com ha dit la Sra. Fandos, però recorda que també es va aprovar una proposta perquè els
recursos habitacionals per a persones sense llar no fossin només un lloc d’estada temporal sinó
que poguessin ser definitius. Destaca que la persona ha de veure que el recurs habitacional que
té inicialment pot esdevenir permanent, i que aquesta és una de les claus per les quals s’ha
canviat la manera d’abordar aquest problema.
Conclou que, en el marc de la complexitat d’aquest fenomen, és positiu que el Govern
assumeixi el compromís que les persones d’aquest col·lectiu puguin viure en un lloc que pugui
esdevenir estable, que és un dels objectius de la proposició.
La Sra. FANDOS manifesta que el Grup de CiU votarà a favor de la proposta perquè recull la
seva filosofia i la seva voluntat.
Explica a la Sra. Barceló que el recompte de persones que viuen al carrer no es fa a l’hivern
perquè just en aquesta època de l’any és quan l’Administració obre recursos específics i hi ha
menys persones al carrer. Afirma que, de tota manera, el Servei d’Inserció Social (SIS) sap les
persones que hi ha cada dia al carrer, i segur que pot proporcionar a la Sra. Barceló les dades de
l’hivern.
La Sra. BARCELÓ agraeix l’aclariment, i explica que van treure aquesta dada de l’informe
sobre el sensellarisme, que deia que la recollida de dades es feia al març.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU,
la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable
d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA.
Del Grup Municipal CUP:
12.-

(M1519/1596) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestar el
ple suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la proposta de realització d'un referèndum
sobre el 3+2 entre l'alumnat de les universitats públiques. Segon.- Instar al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a obrir un procés participatiu de debat entorn l'aplicació del 3+2 que
compti amb la representació estudiantil corresponent. Tercer.- Trametre a quest acord al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar que aquest òrgan el faci
arribar als equips de govern de les universitats públiques de la seva competència.
La Sra. ROVIRA manifesta que aquesta proposició s’ha treballat en el si del Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans, que l’ha fet arribar al Grup de la CUP perquè la presenti a
l’Ajuntament de Barcelona, però també als diferents ajuntaments d’arreu del territori. Afirma
que és una proposició que també s’ha treballat amb les diverses assemblees de facultat i les
organitzacions que formen part del moviment estudiantil per la universitat pública.
Explica que, atesa l’entrada en vigor a partir de l’any vinent de l’anomenat «decret del 3+2»,
que reformula els estudis universitaris de graus i postgraus, i atesa la manca de resposta a les
peticions per saber com s’implementaria, els estudiants s’han organitzat per realitzar un
referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre aquest tema. A més, assenyala
que també fan xerrades i debats públics per saber quin és l’estat de la qüestió i quina és la
resposta de la comunitat universitària.
Afirma que, tal com s’ha pogut veure en les diferents reformes que s’han dut a terme els darrers
anys, la universitat pública es caracteritza per la manca de diàleg entre els col·lectius
universitaris a l’hora de prendre decisions que afecten tota la comunitat. En aquest sentit,
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remarca que en els darrers anys s’han imposat reformes acadèmiques, augments de taxes i altres
qüestions sense cap debat públic i prescindint de l’opinió d’una part important del sector
educatiu. Opina que les institucions universitàries no han escoltat les demandes de l’estudiantat
i han pres decisions vinculants sense la seva participació real, quan són els principals afectats
per la reforma del 3+2 i, per tant, se’ls hauria d’haver tingut en compte a l’hora de prendre
aquesta decisió.
Manifesta que li sembla una falta de respecte que tothom estigui parlant mentre fa la seva
intervenció. Finalment, llegeix la proposició.
La Sra. BENEDÍ assenyala que la proposició ha rebut una esmena.
La Sra. ROVIRA precisa que l’esmena és del Grup de Barcelona En Comú. Afirma que ha
lliurat als grups la proposició amb les modificacions, que remarca que són de caràcter tècnic.
El Sr. ARDANUY explica que el febrer del 2015 el Govern espanyol va desenvolupar un reial
decret a través del qual vol intervenir en el sistema universitari públic, també de Catalunya, i ho
vol fer d’una manera que alguns consideren que suposa extralimitar-se i saltar-se l’autonomia
universitària. Destaca que, des del mateix febrer del 2015, el Consell Interuniversitari de
Catalunya, que és l’òrgan que aglutina i coordina l’acció del sistema universitari català, ja va
establir de mutu acord entre les universitats, els representants dels estudiants i el Govern de
Catalunya una sèrie d’accions per contrarestar i reduir l’impacte que pogués suposar l’aplicació
d’aquest reial decret. Afirma que, de fet, això s’està aconseguint de diferents maneres. Explica
que hi ha tres comissions de treball, amb participació de tots els agents universitaris del sistema
universitari públic català, que s’ocupen dels preus i de l’accessibilitat dels alumnes. Remarca
que, amb les mesures correctores i de suport als estudiants previstes, no es produirà cap tipus
d’impacte negatiu en cas que s’apliqui el reial decret. Afirma que, d’altra banda, el reial decret
no pot afectar en cap cas la qualitat educativa dels graus del sistema universitari públic català.
Assenyala que, finalment, es treballa tot allò que signifiqui garantir els recursos econòmics a les
universitats públiques de Catalunya.
Destaca que, tot i això, l’impacte del reial decret és mínim ara per ara, ja que el sistema
universitari públic català és un sistema fort que es basa en el consens i en el treball conjunt.
Conclou que, en aquest marc, el Grup de CiU no donarà suport a la proposició perquè, entre
altres coses, ja fa molt de temps que es treballa en aquesta qüestió d’una manera coherent i
seriosa, i amb representació d’estudiants, universitats i Administració pública.
La Sra. BARCELÓ explica que, per al Grup de C’s, el nou pla d’estudis representa un augment
del cost total de l’educació universitària, ja que el preu d’un any de màster suposa un cost
inassumible per a la majoria de famílies. Manifesta que són contraris a aquesta reforma, ja que
amb prou feines acaba de sortir la tercera promoció de la reforma del Pla Bolonya i no s’han
avaluat els canvis. A més, assenyala que aquest canvi genera dificultats econòmiques per
accedir als estudis universitaris i ha apostat per reformar en profunditat la política de beques per
a aquells que les necessitin.
Destaca que l’educació és una prioritat màxima al programa del seu grup i que, com a base de
les grans reformes que l’Estat espanyol necessita, defensen l’aprovació d’un pacte nacional per
a l’educació que miri a una generació, no pas a una legislatura ni un govern, i que garanteixi un
sistema educatiu de qualitat per a tots. Afirma que creuen en la necessitat d’una reforma de la
universitat i que proposen una reforma centrada en tres eixos: el sistema de selecció i de
motivació del personal docent i investigador, amb sistemes de govern que haurien de dotar de
més poder el rector, que al seu torn hauria de respondre davant la societat per la seva gestió; la
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millora del finançament, la gestió dels recursos que reben i la rendició de comptes; i la
disminució de la burocràcia, que qualifica de descomunal.
Recorda que l’ensenyament superior es regeix per lleis específiques d’àmbit estatal i autonòmic,
i que a més les universitats tenen estatuts propis que estableixen els mètodes legals de
participació i de representació en cada institució, i que qualsevol tipus de participació o consulta
ha de ser organitzada i duta a terme per la mateixa institució, sempre que així estigui previst i
tingui les competències per fer-ho. D’altra banda, diu al Govern municipal que no és bo adherirse a propostes que envaeixen competències d’altres administracions.
Conclou que, atès que comparteixen una part de la proposició però no tota, faran una abstenció.
El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que el Grup d’ERC, com a partit republicà, aposta per una
ciutadania lliure i crítica, i en aquest sentit considera fonamental tot el que suposi fomentar la
participació ciutadana, sigui a l’Ajuntament, al carrer o a les universitats. Afirma que, per tant,
votaran a favor de la proposició.
Explica que valoren positivament la iniciativa de completar el referèndum sobre el 3+2, sobretot
tenint en compte que l’inici del debat sobre aquesta qüestió va ser nefast, ateses les formes i
maneres del ministre Wert. Assenyala que, tot i així, volen fer algunes puntualitzacions sobre
els punts de la proposició.
Pel que fa al primer punt, manifesta que creuen que la resolució arriba tard, ja que la proposició
demana donar suport a la proposta de realització del referèndum quan ja només queda pendent,
en el cas de Barcelona, el de la Universitat Pompeu Fabra. Opina que, per tant, hauria tingut
més sentit presentar la proposta el mes anterior. A més, assenyala que en aquest primer punt
també es parla de fer el referèndum a les universitats públiques en general, sense tenir en
compte que, per exemple, a la Universitat Politècnica de Catalunya el Consell de l’Estudiantat
ha decidit no realitzar-lo perquè les enginyeries són titulacions amb competències reglades per
la llei.
Quant al segon punt de la proposició, explica que volen fer palès que el procés participatiu
sobre l’aplicació del model 3+2 ja existeix actualment en el marc de la Comissió d’Estudiants
del Consell Interuniversitari de Catalunya. Afirma que, tot i així, caldria incrementar la
participació de l’estudiantat i que tingués un pes més important a l’hora d’arribar als acords
pertinents.
Pel que fa al tercer punt, opina que l’acord no s’hauria de notificar al Departament
d’Ensenyament, tal com diu la proposició, sinó al Departament d’Economia i Coneixement, del
qual depèn la Secretaria d’Universitats i Recerca.
La Sra. ANDRÉS explica que, tenint en compte les maneres del Govern de l’Estat a l’hora de
fer reformes i plantejaments en l’àmbit educatiu, el Grup del PSC comparteix que es facin
consultes als estudiants i a la comunitat educativa, sobretot perquè el canvi de model de 4+1 a
3+2 es va fer per decret llei, sense cap diàleg amb les persones implicades. En aquest sentit,
remarca que els estudiants són adults i tenen capacitat per discernir què volen, més enllà de tenir
altres representants. Afirma que, per tant, estan a favor de la proposta en aquest aspecte.
D’altra banda, manifesta que el seu partit no està en total desacord amb el 3+2, però sí amb els
preus dels màsters i de la universitat en general, ja que defensen l’accés universal als estudis
universitaris. A més, assenyala que només falta una consulta en una de les universitats, tal com
ha apuntat el Sr. Puigcorbé. Conclou que, per tant, el seu grup s’abstindrà.
La Sra. ESTELLER explica que el Grup del PP votarà en contra d’aquesta proposta perquè el
decret del Govern espanyol pretén canviar un sistema uniforme i rígid per un sistema molt més
flexible que situa l’estudiant al centre del sistema per tal que tingui moltes més competències,
més capacitat d’aprenentatge i més mobilitat. A més, remarca que el decret facilita la realització
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de doctorats a l’estranger i afavoreix la internacionalització de la universitat espanyola sense
reduir la qualitat de les titulacions. Així mateix, afirma que aquesta reforma respecta
l’autonomia universitària, ja que és la universitat la que ha d’adaptar el reial decret al seu règim
intern, així com les competències de la Generalitat de Catalunya, atès que és competència de la
Llei d’ordenació universitària garantir la flexibilitat i la diversitat de tot el sistema. Assenyala
que és cert que hi ha un àmbit de competència de la Generalitat, que és la que ha de fixar les
taxes, però que moltes d’aquestes qüestions es tracten als consells sectorials, que és l’àmbit on
s’han de definir moltes de les estratègies.
Destaca que, en línies generals, consideren que aquest reial decret és positiu per aconseguir que
l’alumnat adquireixi més i millors competències i tingui una formació molt més competitiva i
internacional.
La Sra. ORTIZ explica que el Govern municipal i la Tercera Tinència d’Alcaldia volien
impulsar una declaració institucional amb el contingut d’aquesta proposició, però que van
desistir de fer-ho en veure que es presentava aquesta proposta a la Comissió. Afirma que, per
tant, hi donaran suport. A més, assenyala que han fet algunes esmenes de caràcter tècnic a la
proposició, com el departament al qual s’ha de dirigir la petició i alguna altra correcció pel que
fa al vocabulari.
Manifesta que el Govern municipal dóna ple suport al foment de la participació de l’estudiantat.
Afirma que en els darrers anys s’ha produït un gran atac a l’educació superior, especialment a la
voluntat d’una educació superior universal i accessible per al conjunt dels joves del país. Opina
que el decret del 3+2 ha estat un cop més a la degradació de l’educació superior, i sobretot a la
tendència segregadora en funció de la capacitat adquisitiva que té cada família per poder
garantir la millor o pitjor qualitat dels estudis.
Explica que consideren que la participació activa de l’estudiantat en la definició i el disseny dels
estudis universitaris pot reforçar l’autonomia universitària de cada una de les universitats davant
de decrets que degraden el conjunt de la qualitat de l’educació.
La Sra. ROVIRA remarca que les consultes a les universitats del conjunt dels Països Catalans
no s’acabaran fins al febrer o principis de març i que, per això, demanen ara que s’hi doni
suport.
D’altra banda, explica que creuen que qualsevol canvi de model que hi hagi en el sistema
universitari, així com en la resta de sistemes, ha d’anar acompanyat d’un debat públic participat
en què els diferents agents implicats puguin dir-hi la seva. En aquest sentit, assenyala que la
proposta simplement consisteix a donar suport als referèndums que s’estan duent a terme i a la
possibilitat que hi hagi un debat públic, i no exigeix pronunciar-se a favor o en contra del model
concret.
Finalment, manifesta que l’autoorganització de l’alumnat per fer coses que l’Administració és
incapaç de fer, o fa en contra del que diu la majoria de l’alumnat, és per al seu grup motiu de
defensa aferrissada del que creuen que és la participació i el que ha de ser el model de totes les
persones que viuen en una societat.
El Sr. ARDANUY assenyala que la proposició ha estat plantejada per un sindicat concret que
està present en els espais de debat i d’informació del sistema i que, per tant, disposa de la
informació relativa al decret. D’altra banda, opina que, més enllà de l’autoorganització dels
alumnes, cal garantir la qualitat educativa dels programes d’educació superior, cosa que
s’aconsegueix a través de les comissions tècniques que el Consell Interuniversitari desenvolupa.
Destaca que, amb els compromisos de la Comissió de Treball d’Accés al Sistema Universitari,
es garanteix que no hi hagi cap alumne que tingui problemes d’accés a la universitat per motius
econòmics. Assenyala que en aquesta comissió hi són representats els alumnes, els docents, els
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centres universitaris i l’Administració. D’altra banda, afirma que també es garanteix que els
centres universitaris tinguin els recursos per poder donar respostes, més enllà de fer un
referèndum o no, i que tots hi participin.
La Sra. BENEDÍ pregunta a la resta de grups si volen tornar a intervenir.
La Sra. ESTELLER remarca que aquest reial decret només afecta el 10% dels estudiants que fan
màsters. A més, assenyala que és la Generalitat de Catalunya la que determina el cost dels
crèdits i que, en aquest sentit, hi ha flexibilitat. Reitera que és un instrument per flexibilitzar el
sistema i perquè l’alumne tingui més competències i més oportunitats.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ardanuy expressa el vot contrari de CIU,
la Sra. Barceló expressa l'abstenció de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d'ERC,
la Sra. Andrés expressa l'abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la
Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestar el ple suport i
l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la proposta de realització d'un referèndum sobre el
3+2 entre l'estudiantat de les universitats públiques. Segon.- Instar el Govern de la Generalitat
de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn l'aplicació del 3+2 que compti
amb la representació de l'estudiantat universitari. Tercer.- Traslladar aquest acord al
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar que aquest
departament el faci arribar als equips de govern de les universitats públiques i al Consell
Interuniversitari de Catalunya.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Ciutadans:
13.-

(M1519/1616) La creació d'espais familiars als districtes d'Eixample, Horta, Gràcia i Nou
Barris, que no disposen d'aquest servei; per tal d'oferir a les famílies un espai per aprendre
pautes d'una vinculació òptima pel desenvolupament de la comunicació entre pares/mares i
fills/filles.
La Sra. BARCELÓ recorda que a la ciutat de Barcelona hi ha un total de 55.753 nens i nenes
d’entre 0 i 3 anys, que és l’interval d’edat en què es creen els primers vincles afectius. Afirma
que els espais familiars es van constituir precisament amb la idea de fomentar els vincles
afectius entre els pares i mares i els seus fills, tenint en compte que les pautes d’interacció i
comunicació poden ser eines preventives per al desenvolupament posterior.
Explica que presenten aquest prec perquè els districtes de l’Eixample, Horta-Guinardó, Gràcia i
Nou Barris no tenen espais familiars, a diferència de la resta de districtes de la ciutat, de manera
que hi ha un total de 23.531 nens i nenes d’aquestes edats que no disposen d’aquest servei.
La Sra. ORTIZ manifesta que el Govern municipal accepta el prec, però demana poder-ne fer
una interpretació més àmplia. Explica que una de les línies que volen promoure dins el PAM és
la d’ampliar la cobertura de serveis educatius i de serveis 0-3 anys, més enllà d’ampliar la xarxa
d’escoles bressol. En relació amb això, recorda els serveis municipals que hi ha en aquest àmbit
actualment: espais familiars municipals; el programa «Ja tenim un fill», de suport a la criança;
altres projectes d’atenció a la infància i a la parentalitat positiva; projectes de «Ludoteca en
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família», que són semblants als espais familiars; i la col·laboració amb espais de gestió
ciutadana o grups de criança en el marc de casals de barri i a partir de programes educatius.
Destaca que, per tant, l’espectre és molt ampli i que en alguns barris on sembla que no es
cobreixen certs serveis se n’ofereixen d’altres.
Manifesta que comparteixen la necessitat d’ampliar aquesta línia perquè és una necessitat
evident i una demanda creixent a la ciutat, i que proposen poder acabar de definir-la en el PAM
i el Pla d’inversions. Afirma que aquest tipus de serveis s’haurien de crear, d’una banda, als
llocs que no en disposen, i de l’altra, als llocs on és més necessari intervenir des d’un punt de
vista social. D’altra banda, anuncia que està previst obrir de manera immediata un nou espai
familiar al barri de Sant Antoni, a l’Eixample, que és una de les demandes del prec.
Conclou que accepten el prec amb l’esmentada flexibilització de criteris en funció de les
necessitats.
La Sra. BARCELÓ afirma que accepten aquesta flexibilitat.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
14.-

(M1519/1600) L'actualització i revisió, si s'escau, dels plans estratègics municipals per tal de
garantir el calendari d'obres de creació i millora de les biblioteques públiques municipals
d'acord amb les previsions contemplades en aquest mandat.
Es retira.

15.-

(M1519/1601) Que es convoqui el primer trimestre del 2016 la taula de seguiment del projecte
de megafonia interna als autobusos on tinguin presència les entitats del sector, responsables
polítics amb capacitat de decisió i personal tècnic per valorar el resultat de la megafonia al
servei d'autobusos de TMB i la possibilitat de la seva implementació al Nit Bus.
La Sra. BENEDÍ llegeix el prec. Recorda que el passat mes de juliol de 2014 Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
van signar un conveni amb la finalitat d’implementar el projecte de megafonia interna als
autobusos. Afirma que l’objectiu era establir un compromís ferm entre ambdues entitats per
garantir l’accessibilitat del servei així com disposar d’uns recursos econòmics per millorar el
funcionament del sistema. Explica que, arran d’aquest compromís, el 15 de gener l’IMPD va
presentar un estudi que conclou que la megafonia només funciona en un 50% dels autobusos.
Manifesta que, per tant, recollint la demanda de les entitats del sector, sol·liciten que es
convoqui la taula de seguiment del projecte de megafonia interna als autobusos per tal de tractar
i valorar aquesta qüestió.
La Sra. ORTIZ afirma que l’equip de govern accepta el prec. Assenyala que el conveni entre
TMB i l’IMPD va finalitzar, i que es va instar l’operador a recollir les mesures correctores que
es mencionaven a l’estudi esmentat. Explica que creuen que segurament caldrà revisar aquesta
avaluació, i que han estat treballant aquest tema amb les entitats del sector, que els han fet
arribar les diferents queixes.
Manifesta que tenen previst crear un grup de seguiment en el marc de l’Acord ciutadà per una
Barcelona inclusiva i reunir el grup d’entitats que formen part de l’eix estratègic «Una ciutat
plenament accessible», que lluita pel dret a la vida independent i que compta amb 23 agents
implicats i 104 accions previstes. Afirma que consideren que aquest és el marc en el qual han de
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crear aquest grup de seguiment de l’accessibilitat en el transport públic. Explica que pensen que
cada vegada hi ha més demanda del servei porta a porta per la manca del bon funcionament de
la xarxa de transport públic de la ciutat, i que el fet que el 40% o el 50% dels sistemes d’àudio
no funcionin fa que una persona ja no opti per desplaçar-se en transport públic.
Expressa la plena disposició del Govern a fer un seguiment d’aquesta qüestió per tal de garantir
el dret a la mobilitat de totes les persones.
La Sra. BENEDÍ manifesta que esperen que el primer trimestre es convoqui la taula i es pugui
començar a treballar en aquest tema.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal PSC:
16.-

(M1519/1606) Que el govern municipal implementi els Punts d'atenció de Pobresa Energètica
als Districtes d'Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella atès les rendes familiars de barris
d'aquests districtes, a la vegada que sigui possible tramitar els ajuts a les famílies en situació de
pobresa energètica directament des de tots els Punts d'atenció de Pobresa Energètica de la
ciutat.
La Sra. ANDRÉS explica que en el pressupost municipal del 2015 hi havia una partida de 2,5
milions d’euros per combatre la pobresa energètica, i que el mes de novembre el seu grup es va
interessar per com s’havia gastat i invertit, i va demanar al Govern que fes el possible per
atendre totes les situacions de pobresa energètica. Assenyala que s’han obert punts d'atenció de
pobresa energètica a Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí, i que demanen que també se
n’implantin als districtes d’Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella, que són els altres
districtes amb menor renda familiar disponible.
La Sra. ORTIZ explica que quan van arribar a l’Ajuntament es van trobar que hi havia un
pressupost per a pobresa energètica que no s’estava executant, mentre que la situació de pobresa
energètica afectava un gran nombre de famílies de la ciutat. Afirma que, per tant, més enllà de
de rebre la petició de pagament de factures, han volgut articular a partir del pressupost
disponible del 2015 l’obertura d’oficines on es combina l’atenció a les persones,
l’assessorament, la mediació i, fins i tot, les visites al domicili per veure la situació de
l’habitatge.
Manifesta que han començat impulsant una prova pilot a tres districtes, perquè era el que ara
podien fer des d’un punt de vista tant de pressupost com de funcionament, però que això no vol
dir que la resta del territori estigui exclòs d’aquest servei, al qual es pot accedir a través de
Serveis Socials. A més, remarca que qualsevol ciutadà pot adreçar-se a aquestes oficines.
Afirma que accepten el prec des del punt de vista que l’any vinent es pugui veure la dotació en
el marc dels programes de garantia de subministraments bàsics. A més, explica que revisaran el
protocol amb les companyies subministradores per veure quina part de coresponsabilitat tenen
en aquesta qüestió. Conclou que, en tot cas, la determinació del Govern és oferir aquest servei al
conjunt de la ciutat, ja sigui des de les oficines d’Habitatge, des dels Serveis Socials o des dels
punts d'atenció de pobresa energètica.
La Sra. ANDRÉS agraeix l’acceptació del prec, i demana que s’intenti fer la màxima difusió
d’aquests ajuts per facilitar-ne l’accés.
Es dóna per tractat.
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17.-

(M1519/1607) Que els ingressos per sancions de trànsit, es dediqui una part significativa
d'aquest pressupost, no inferior a l'1%, de forma directa a la investigació per a la cura de lesions
medul·lars.
La Sra. ANDRÉS assenyala que a Catalunya i a Barcelona els accidents de trànsit són la
primera causa de lesió medul·lar i representen un 40% d’aquests casos. Explica que als
accidents amb cotxes s’hi han de sumar els de motos i bicicletes, que són els que més originen
aquest tipus de lesions i en els quals la majoria de les víctimes tenen entre 40 i 50 anys.
Remarca que actualment només entre el 3% i el 5% d’aquestes persones es poden tornar a
inserir laboralment. Afirma que, paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona ha recaptat més de
45 milions d’euros per infraccions de trànsit el 2015.
Manifesta que el prec que presenten va en la línia de coresponsabilitzar i de conscienciar la
societat de la importància d’aquests fets, tant de les infraccions com de les lesions medul·lars
derivades dels accidents de trànsit. Llegeix el prec, i remarca que hi ha força entitats, fundacions
i personalitats que es dediquen a la investigació per a la cura de lesions medul·lars.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. TARAFA manifesta que són conscients de la gravetat de les lesions medul·lars, però
que no acceptaran el prec bàsicament per dues raons. Explica que, d’una banda, no creuen que
el finançament de la recerca hagi d’estar supeditat a la recollida de diners a través d’una sanció,
sinó que hi ha altres estratègies per finançar la recerca, i que de l’altra, des d’Educació, Salut i
Planificació Estratègica, estan tractant d’elaborar un pla per donar suport a la recerca a la ciutat.
Afirma que, no obstant això, tractaran de vincular el prec amb aquest pla de recerca i treballaran
amb Mobilitat i amb Guàrdia Urbana per millorar la seguretat i evitar aquest tipus de lesions.
La Sra. ANDRÉS agraeix les explicacions i lamenta que no s’accepti el prec. Explica que el seu
grup no creu tampoc que el finançament de la recerca s’hagi de fer d’una manera fluctuant a
través de partides, però sí que és important conscienciar i investigar, i que l’Ajuntament de
Barcelona podria tenir un paper important en la recerca sobre lesions medul·lars que es deriven
del trànsit, que és una competència municipal. Afirma que, per tant, segurament tornaran a
parlar amb el Govern per mirar d’endegar alguna acció en aquesta línia.
La Sra. TARAFA remarca que no és que no vulguin assumir cap responsabilitat pel que fa a
aquesta qüestió, sinó que volen fer-ho a través d’altres vies. A més, expressa la disposició del
Govern a continuar treballant conjuntament aquesta qüestió.
La Sra. ORTIZ no accepta el prec.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:

18.-

(M1519/1613) Quina és l’orientació que té la Regidoria de Cicles de vida, Feminismes i LGTBI
pel que fa a l'àmbit de joventut?
El Sr. BLASI explica que formulen aquesta pregunta perquè, un cop transcorreguts sis mesos
des de l’inici del mandat, l’única informació que tenen amb relació a l’adolescència i la joventut
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és que no hi ha regidoria i que es van presentar uns resultats sobre l’enquesta de joves realitzada
en el mandat anterior.
La Sra. PÉREZ assenyala que les línies estratègiques que s’estan definint es poden resumir en
tres grans línies. Afirma que una és reduir l’atur i la precarietat laboral juvenil. En aquest sentit,
es refereix als plans vinculats a la Garantia Juvenil de la Unió Europea i al nou Pla per a l’accés
i la qualitat del treball juvenil, que es començarà a dissenyar al gener. Assenyala que posen
èmfasi en la qualitat d’aquest treball, però també en les inspeccions de control en els sectors
laborals on hi ha més presència juvenil i en la introducció de clàusules socials. Destaca que això
ja han començat a fer-ho en la contractació de l’Ajuntament, en la qual es vetlla per les
condicions laborals dignes de la gent jove.
Manifesta que una segona línia estratègica és la d’emancipació, amb una aposta per un parc
d’habitatge de lloguer social dirigit a joves, i que la tercera consisteix a promoure i facilitar
l’autoorganització i l’associacionisme juvenil, tenint en compte la diversitat.
El Sr. BLASI agraeix l’explicació, però manifesta que vol constatar que en aquest àmbit no hi
ha línia de treball ni lideratge. En aquest sentit, insisteix en l’absència d’una regidoria de
Joventut, que destaca que és la primera que va existir en la democràcia del país i la primera que
s’ha suprimit.
Remarca que no s’ha fet cap reunió de seguiment del Pla de xoc contra l’atur juvenil,
consensuat i acordat en el mandat anterior, ni tampoc del Pla adolescència i joventut 2013-2016,
ni de la Garantia Juvenil. A més, assenyala que tampoc no s’ha fet cap retorn de l’estudi relatiu
a l’exili juvenil, ni cap convocatòria sobre el Pla d’equipaments juvenils. Explica que observen
que hi ha una manca de seguiment dels temes d’adolescència i joventut, que opina que
probablement han deixat de ser importants perquè no proporcionen titulars. En aquest sentit,
insta el Govern a prestar més atenció a aquest àmbit tan sensible i tan important per a la ciutat.
D’altra banda, afirma que la millora de les dades relatives a l’atur a la ciutat no es deuen a cap
«vareta màgica», sinó a la feina realitzada i la constància.
Demana al Govern que compti amb el conjunt dels grups municipals i amb el teixit associatiu
per treballar tots aquests temes.
La Sra. PÉREZ manifesta que la sorprèn el triomfalisme del Sr. Blasi, però que ella no té
intenció de parlar amb arrogància ni amb autosuficiència.
Assenyala que hi ha mesures de govern que han reprès perquè no han tingut mai un pla de
treball, com l’associacionisme en lleure educatiu. Pel que fa a això, explica que ja han fet una
convocatòria de la taula de seguiment i estan estudiant com concretar-ho en un marc d’acció.
D’altra banda, remarca que el Pla de xoc contra l’atur juvenil acaba aquest any i que, tal com ha
dit abans, el gener començaran a dissenyar un nou pla en el qual també es parlarà de la qualitat
del treball juvenil. Així mateix, explica que han treballat la participació dels joves en
esdeveniments culturals, que opina que va ser un aspecte desatès per la Regidoria de Joventut
del mandat anterior. En aquest sentit, afirma que ja han aconseguit que els joves participin a la
Lali Jove i que també ho faran a la Mercè. A més, remarca que durant la implementació i el
disseny del PAM també es començarà a veure el compromís del Govern amb la participació de
la infància, l’adolescència i la joventut.
Finalment, explica que ja estan avaluant el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i que un
dels reptes que abordaran durant el mandat és garantir una major cobertura de les necessitats
dels espais.
Es dóna per tractada.
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19.-

(M1519/1614) Quin es el capteniment del govern municipal en la construcció de l'escola La
Maquinista?
El Sr. ARDANUY destaca que en el mandat anterior van reduir el nombre d’escoles en
barracons que hi havia a la ciutat de vuit a una sola. Manifesta que la pregunta es refereix a
l’única escola que queda en aquesta situació, i que volen saber quin és el capteniment del
Govern municipal respecte a un aspecte sobre el qual l’Ajuntament té un pes específic
important, que és la cessió del solar. D’altra banda, pregunta pel calendari previst respecte a
aquest centre educatiu, i si l’Ajuntament pensa implicar-se encara més en el desenvolupament
del projecte constructiu d’aquesta futura escola.
La Sra. ORTIZ afirma que la prioritat del Govern municipal és, a més de posar fi als barracons a
la ciutat, la planificació de nous centres educatius a la ciutat, tant de primària com de
secundària, davant la manca d’inversions existent. Remarca que, per tant, les dues línies són
objecte de treball en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona.
Pel que fa a La Maquinista, explica que des del primer moment els ha preocupat la situació que
han heretat, en la qual per primera vegada es condiciona la construcció d’un equipament
educatiu a una bombolla comercial i a la modificació d’un pla urbanístic. Afirma que,
malauradament, ara els toca administrar aquesta situació i que, per tant, treballen perquè
s’acceleri la construcció de l’escola i es mantingui la ubicació prevista, però sabent que es
condiciona la modificació del planejament urbanístic a l’ampliació d’un centre comercial.
Manifesta que, davant d’això, el Govern ha buscat alternatives a la mateixa ubicació, perquè
pensen que és inadmissible que hi hagi un xantatge per part d’un centre comercial per poder
construir una escola. Conclou que el que volen és tenir les mans lliures i, sobretot, accelerar la
construcció de l’escola.
El Sr. ARDANUY explica que suposa que el fet que actualment no hi hagi un regidor
d’Educació a la ciutat provoca que hi hagi un desconeixement respecte al concepte d’inversions
en centres educatius. Pel que fa a això, destaca que en el mandat anterior es van invertir més de
120 milions d’euros en millores i construcció de nous centres educatius, mentre que en aquests
moments no hi ha pressupost per poder-ho fer.
D’altra banda, afirma que cal una implicació de l’Ajuntament de Barcelona per superar tots els
problemes que ha esmentat la Sra. Ortiz, ja que l’Ajuntament és el principal protagonista
d’aquesta actuació, tenint en compte que ha de cedir el solar de manera immediata, establir un
calendari i planificar. Opina que, més enllà de vaguetats o de reflexions, l’Ajuntament ha
d’implicar-se fins al fons per aconseguir aquest centre educatiu. Destaca que el Govern
municipal anterior va desencallar set projectes educatius, mentre que al Govern actual només li
pertoca desencallar-ne un, i insta l’equip de govern a fer-ho al més ràpid possible.
La Sra. ORTIZ afirma que tenen clara quina és la responsabilitat del Govern de l’Ajuntament
pel que fa a les cessions de solars per a centres educatius. En aquest sentit, assenyala que estan
planificant noves escoles bressol i noves escoles de primària, així com l’arranjament dels
equipaments existents. Explica que, no obstant això, la gestió del sòl en el cas concret de La
Maquinista suposa arreglar el que qualifica de desgavell, ja que el Govern municipal anterior va
hipotecar el sòl d’un equipament públic per fer un canvi de planejament urbanístic per ampliar
el sòl comercial d’un centre comercial, hipotecant també el sòl industrial. Afirma que, per tant,
ara els toca arreglar el desgavell heretat i accelerar al màxim la construcció de la nova escola.
Es dóna per tractada.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
20.-

(M1519/1617) Quina és la proposta d'aquest govern municipal per tal de disminuir les dades
comentades anteriorment i que afecten al Benestar físic, psicològic i social de la població
gitana?
La Sra. BARCELÓ manifesta que formulen aquesta pregunta pels motius següents: atès que en
l’estudi dels gitanos de Barcelona de l’any 2000 es calculava que n’hi havia 6.614 i ara
probablement n’hi ha més; atès que fins als 14 anys l’escolarització de la població gitana és
molt similar a la del conjunt de la ciutadania, però a partir dels 15 anys el nombre d’estudiants
gitanos comença a disminuir de manera continuada, i les diferències més significatives es donen
a partir dels 18 anys, ja que el 64,4% dels joves gitanos d’entre 18 i 24 anys han deixat
d’estudiar abans d’acabar l’ESO; atès que la taxa d’analfabetisme de la població gitana, segons
dades de l’any 2011, és gairebé quatre vegades superior a la del conjunt de la població
espanyola; i atès que hi ha més atur entre la població gitana, amb una taxa del 36,4%, que en el
conjunt de Catalunya.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la Sra. Lola López, comissionada d’Immigració,
Interculturalitat i Diversitat.
La Sra. LÓPEZ manifesta que les dades que planteja la Sra. Barceló són realment preocupants i
es repeteixen any rere any, tal com ho demostren altres estudis més recents, concretament del
2012. Afirma que, per tant, es tracta d’un problema crònic que cal abordar des de múltiples
perspectives i tenint en compte experiències anteriors. Explica que l’actual Govern municipal té
previst fer-ho i que així queda reflectit en les propostes del PAM que s’estan preparant.
Assenyala que, en la línia de maximitzar els recursos de l’Ajuntament, no volen duplicar les
feines que s’han fet en aquest sentit i, per consegüent, aprofitaran una bona eina heretada del
Govern anterior i aprovada el març del 2015, l’Estratègia local amb el poble gitano de
Barcelona. Afirma que aquesta estratègia és prou completa, tot i que pot ser millorable, sobretot
pel que fa a la perspectiva de gènere, ja que són sobretot les noies gitanes les més afectades per
situacions de desigualtat en tots els àmbits, especialment en l’àmbit escolar. Afegeix que, també
amb l’objectiu de treballar determinats temes de manera transversal, aquesta perspectiva de
gènere s’incorporarà amb la participació de la Regidoria de Feminismes.
Manifesta que per aconseguir l’objectiu de reduir les desigualtats dels i les joves gitanes en
l’àmbit educatiu, l’Ajuntament treballarà amb el Consorci d’Educació de Barcelona, amb
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i amb el Departament d’Ensenyament.
Explica que les mesures recollides en el document que ha comentat, i ampliades pel que fa al
treball amb noies, es posaran en marxa progressivament a partir del 2016, sempre amb l’acord i
la col·laboració del Consell Municipal del Poble Gitano, que és l’òrgan consultiu que actua com
a plataforma estable d’interlocució i de debat per a les qüestions relacionades amb la millora del
benestar i la qualitat de vida de les persones gitanes de la ciutat. Assenyala que el novembre ja
han mantingut reunions amb el Consell i que en la propera reunió, prevista per al mes de febrer,
es decidiran les prioritats en l’ordre de desenvolupament de les mesures. D’altra banda, remarca
que l’objectiu prioritari en l’àmbit educatiu és millorar l’èxit escolar i els resultats acadèmics de
l’alumnat gitano, i que per fer-ho s’hi implicaran els centres educatius, les famílies, les entitats
que treballen amb les comunitats i altres serveis municipals.
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La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta. Manifesta que són conscients de l’esforç que va fer el
Govern anterior en aquesta qüestió, i que comparteixen plenament els objectius que ha presentat
la comissionada. Afirma que, per tant, resten a l’espera de conèixer els programes concrets per
combatre tots els problemes assenyalats.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal PP:
21.-

(M1519/1626) Quin és l'import de les subvencions atorgades a la Plataforma Pro-Seleccions
Catalanes al llarg del segon semestre de 2015? A quin motiu responen i quin és el procediment
pel qual s'han concedit, i quina és la seva justificació?
La Sra. ESTELLER explica que saben que la Comissió de Govern ha aprovat dues subvencions
extraordinàries a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes per un import global de
90.000 euros. Manifesta que, tenint en compte que les subvencions extraordinàries han d’obeir a
raons d’interès públic, socials o humanitàries, volen conèixer quin és el procediment que s’ha
utilitzat per donar aquest import i quina raó el justifica, tenint en compte l’interès polític de
l’entitat. Assenyala que no saben si s’han donat més subvencions i que per això volen conèixerne l’import total i, sobretot, les raons que les justifiquen.
La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada d’Esports.
La Sra. CARRANZA explica que en els darrers quatre anys l’Ajuntament de Barcelona ha
donat una subvenció anual de 50.000 euros a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.
Afirma que l’atorgament d’aquesta subvenció es feia des de Presidència, atès que hi tenia més
pes la vessant política que no pas l’esportiva. Assenyala que la subvenció anava destinada a
promoure esports minoritaris a la ciutat, i que hi havia també una part de suport a l’entitat
esmentada. Afegeix que des de l’Institut Barcelona Esports (IBE) es feia anualment una
transferència a Presidència per assumir la part de promoció d’esports minoritaris.
La Sra. ESTELLER opina que el Govern de l’alcaldessa Colau continua polititzant l’esport, atès
que en el segon semestre del 2015 ha donat un import molt més elevat a les seleccions que el
Govern Trias, amb una suma total de 90.000 euros entre els 40.000 euros atorgats el 21
d’octubre i els 50.000 euros atorgats l’11 de novembre, segons el que ha sortit publicat dels
acords de la Comissió de Govern. Demana al Govern que justifiqui el motiu pel qual s’ha
utilitzat aquest procediment extraordinari en comptes d’una convocatòria ordinària oberta a
tothom. Pel que fa a això, explica que consideren que en aquest cas s’està vulnerant un principi
bàsic de totes les subvencions extraordinàries, ja que no s’ha justificat que obeeixin a raons
d’interès públic, socials o humanitàries. Afirma que, per tant, s’està polititzant l’esport en
comptes d’atendre les prioritats en aquest àmbit, que són promoure l’esport base i afavorir
l’activitat esportiva.
La Sra. ORTIZ afirma que la Sra. Esteller es pregunta i es respon a si mateixa, i que la
informació que ha donat no s’adiu amb la realitat. Cedeix la paraula a la comissionada
d’Esports.
La Sra. CARRANZA opina que hi ha un error en l’anàlisi de les dades, atès que l’any 2015
només s’han donat 50.000 euros a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes perquè ja
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era un compromís adquirit. Explica que suposa que l’error en la informació prové del fet que
des de l’IBE es va fer una transferència de 40.000 euros a Presidència, però que aquesta era la
transferència a partir de la qual es va atorgar després la subvenció de 50.000 euros. Assenyala
que, per tant, els 40.000 euros formen part dels 50.000 euros.
D’altra banda, explica que el nou Govern no ha efectuat cap tipus de transferència a aquesta
entitat per al 2016 i que, si ho fa, ho farà a través d’una subvenció ordinària, com totes les
subvencions que surten actualment de l’IBE.
Es dóna per tractada.
22.-

(M1519/1627) Quants desnonaments s'han realitzat per part del Patronat Municipal de
l'Habitatge o altres operadors d'habitatge públic a Barcelona, i d'aquests, quants han requerit la
intervenció de la Guardia Urbana o els Mossos d'Esquadra?
La Sra. ESTELLER formula la pregunta.
El Sr. MONTANER assenyala que donarà les dades del Patronat Municipal de l’Habitatge, que
és l’operador públic d’habitatge de Barcelona.
Manifesta que entre el 13 de juny i el 30 de novembre del 2015 s’han fet efectius 12
desnonaments d’unitats familiars que vivien a pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge.
Assenyala que, d’aquests 12 casos, 10 s’han produït per manca de pagament, un per defunció i
un altre perquè hi vivia una persona sense dret a subrogació. Afirma que, quan s’ha dut a terme
aquest procediment legal, tots els pisos estaven buits i, per tant, en cap d’ells s’ha requerit la
intervenció ni dels Mossos d’Esquadra ni de la Guàrdia Urbana.
Explica que aquest és un procediment normal que ha anat seguint el Patronat, que en cas de
manca de pagament avisava per carta cada mes i el sisè mes feia una gestió amb Serveis Socials
per valorar la situació de la família i, paral·lelament, iniciava el procediment de llançament.
Assenyala que aquest procediment feia que els Serveis Socials no hi poguessin intervenir gaire,
ja que no tenien temps per treballar amb la família. Manifesta que, per resoldre aquesta situació,
el novembre del 2014 es va crear un servei de mediació i prevenció en habitatge públic amb una
línia de treball per intentar preveure aquests impagaments. Afirma que aquest servei també
actuava al cap de sis mesos i que, tot i que hi havia més voluntat per resoldre les situacions,
moltes vegades tampoc no s’arribava a temps. Explica que el que s’ha fet a partir del mes de
juny és activar aquest servei a partir dels tres impagaments, de manera que el quart mes ja
intervé per treballar amb les famílies i intentar arribar a acords que evitin el procediment
judicial. Assenyala que en aquests moments s’ha actuat sobre 13 unitats familiars, amb 5 casos
que ja han quedat resolts i 8 que estan en curs.
La Sra. ESTELLER demana que se li doni també la resposta per escrit.
El Sr. MONTANER s’hi mostra d’acord.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal CUP:

23.-

(M1519/1597) Sol·licitem conèixer quina és la posició real d'aquest govern en relació a la
sanitat pública, donat que no es pot apostar per aquesta mentre es promociona des de les
empreses públiques el lucre de mútues privades de salut?
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La Sra. ROVIRA explica que el mes de desembre, en un acte electoral d’En Comú Podem, es va
fer una defensa de la sanitat pública mentre els i les assistents cridaven «La sanidad no se
vende, se defiende». Opina que, tenint en compte aquest context, resulta sorprenent que les
empreses d’autobús i metro de Transports Metropolitans de Barcelona, on la direcció està
encapçalada pels grups de Barcelona en Comú, del PSC i d’ICV-EUiA, plantegin en les taules
de negociació de conveni l’extensió voluntària d’una mútua privada de salut, concretament
DKV, que fins ara tenia el personal membre de l’equip directiu fora del conveni per a tota la
plantilla. Remarca que aquesta proposta de la direcció resulta encara més sorprenent quan es
comprova que cap plataforma de conveni de cap secció sindical ni cap comitè d’empresa ho
reflecteix com a demanda, ja que des de la part social sempre s’ha criticat que el personal fora
de conveni gaudís d’una mútua privada de salut.
La Sra. ORTIZ manifesta que, des del compromís absolut amb la defensa de la sanitat pública,
cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. TARAFA assegura que el Govern municipal defensa una sanitat cent per cent pública,
universal i de qualitat, tal com opina que ho ha demostrat en moltes ocasions en els primers sis
mesos de govern, amb senyals i accions en aquesta línia que a vegades s’han fet conjuntament
amb el Grup de la CUP.
Respecte a les mútues, explica que han reactivat la comissió tècnica per valorar la integració
dels 9.200 mutualistes que té l’Ajuntament al PAMEM cap a la Seguretat Social, tal com ho han
comunicat als grups de l’oposició i els sindicats. Pel que fa a TMB, manifesta que, així que van
saber aquesta notícia, van traslladar a TMB i a AMB la seva preocupació i el seu desacord.
Remarca que el preacord on s’havia plantejat aquesta mesura no va ser ratificat per l’assemblea
de treballadors i treballadores la setmana passada, i que el passat 17 de desembre van començar
les noves negociacions, on ja no hi és aquesta mesura, que només es manté per als treballadors
del Grup A, que són 200 de 3.850 i que ja disposaven de la mútua privada abans del conveni.
La Sra. ROVIRA afirma que és cert que ara només es manté la mútua per als treballadors que ja
en disposaven, però que, tanmateix, creuen que un govern i una sèrie de partits que diuen
defensar aferrissadament la sanitat pública haurien d’adoptar mesures concretes respecte a
aquestes mútues en comptes de mantenir-les.
La Sra. TARAFA manifesta que ja fan senyals en aquesta línia, i destaca que durant molts anys
de govern municipal mai no s’havia plantejat el trasllat dels mutualistes que té l’Ajuntament al
PAMEM cap a la Seguretat Social.
Es dóna per tractada.
24.-

(M1519/1598) Quin és l'estat de la situació i en quin termini es preveu que es facin efectius els
diferents acords presos?
La Sra. ROVIRA manifesta que volen conèixer quins seran els terminis i com es treballarà
durant els propers mesos l’acord adoptat en relació amb la insubmissió a la reforma de la llei de
l’avortament del PP. D’altra banda, pregunta pels terminis i els criteris de treball relatius a la
implementació de la llei pels drets del col·lectiu LGTBI a la ciutat, atès que la setmana passada
es va publicar un informe de l’estat de la LGTBIfòbia a la ciutat que conté unes dades que
qualifica d’aterradores. Assenyala que aquesta petició s’inscriu en la voluntat de controlar que
allò que s’aprovi en la Comissió es dugui realment a terme.
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La Sra. PÉREZ manifesta que agraeix aquest seguiment, tot i que creu que també es pot
treballar fora del marc de les comissions tot el que siguin objectius conjunts.
Respecte a l’acord sobre la insubmissió a la reforma de la llei de l’avortament del PP, explica
que s’ha parlat amb algunes de les entitats que formen part de la Taula per a la Salut Sexual i
Reproductiva i s’ha acordat treballar-ho en aquesta taula per tal d’incloure-ho al Pla de treball
2016, on podran tenir un cronograma més clar d’aquesta implementació.
Pel que fa a l’acord sobre la implementació de la llei contra la LGTBIfòbia, informa que ja
disposen de l’informe jurídic, però que volen tenir l’avaluació del pla que acaba aquest any per
saber quines accions que recull la llei ja es van començar a implementar abans que aquesta
existís. Afirma que, tenint en compte que l’avaluació del pla es presentarà a finals de mes,
calcula que podran presentar l’informe en la propera sessió o la següent, tal com van quedar.
La Sra. ROVIRA expressa la disposició del seu grup a treballar en aquests dos temes.
Es dóna per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
25.-

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer. Crear i desenvolupar d’un
programa de suport específic als afectats de SSC de la ciutat de Barcelona, i les seves famílies,
en el qual hi han d’intervenir els representats de les persones afectades. Segon. Establir que
aquest programa, i les corresponents accions pràctiques que se’n deriven, ha d’estar llestes per a
la seva implementació pràctica i efectiva el darrer trimestre del 2016. Aquest programa es
revisarà i actualitzarà anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona i els representats de les persones afectades. Tercer. Comunicar per escrit, i de forma
fefaent, a totes les associacions que representen a les persones afectades, la posada en pràctica
del programa de suport, el canal de comunicació bilateral i procediment de petició d’execució
del mateix per part dels afectats. Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de
l’Estat espanyol que posin en pràctica un programa de suport específic per a totes les persones
afectades per SSC, unes 250.00 persones a Catalunya, milers a la ciutat de Barcelona. Cinquè.
Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol a que reconeguin als
afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i elaborin
campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part
de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar
l’estigma social que acompanya a aquestes malalties. Sisè. Instar a la Generalitat de Catalunya i
al Govern de l’Estat Espanyol que reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les
persones afectades i se’ls hi concedeixi les prestacions que corresponen a cada cas. Setè.
Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per les Síndromes de
Sensibilització Central, a les associacions que els representen. Vuitè. Traslladar aquest acord al
Govern de la Generalitat de Catalunya l i al Govern de l’Estat Espanyol.
La Sra. BENEDÍ llegeix la declaració.
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La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Fandos expressa el vot
favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Benedí
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra.
Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP.
S'APROVA.
26.-

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.
Declarar Barcelona “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”. 2. Continuar i reforçar com
Ajuntament el treball que des de fa anys es porta a terme amb les persones amb Alzheimer i
llurs famílies. 3. Donar suport a la iniciativa liderada per la Confederació Espanyola
d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (CEAFA), que reivindica la posada en
funcionament d’una política d’estat d’Alzheimer. 4. Instar al Govern de l’Estat a crear un pla
específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia i dotar-lo amb els recursos necessaris.
5. Instar al Govern de la Generalitat a dotar amb majors recursos sòcio-sanitaris específics que
permetin afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades, especialment pel que fa als
Centres de Dia i Residències per a la Gent Gran. 6. L’Ajuntament de Barcelona conjuntament
amb les entitats que treballen a la ciutat en l’àmbit de l’Alzheimer i les institucions implicades
elaborarà una estratègia compartida per tal d’abordar les necessitats socials i de salut que
comporta aquesta malaltia, tot aportant els recursos necessaris des de l’àmbit municipal, segons
les prioritzacions anuals. 7. Donar trasllat de l’acord a l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), a la Federació d’Associacions de Familiars i Malalts
d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i a la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars
de Persones amb Alzheimer (CEAFA).
La Sra. ORTIZ llegeix la declaració.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU,
la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable
d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.03 h.
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