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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 13 de febrer de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de febrer de 2018, 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, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Irma Rognoni i Viader, Mercè 

Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, 

Carmen Andrés Añón, Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens i Gerard Ardanuy i 

Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del 

secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Il·lms. Srs.: Jaume Ciurana i Llevadot i Jaume Collboni i Cuadrado. 

 

Igualment hi són presents les Sres. i els Srs.: Teresa Crespo, vicepresidenta del Consell de 

Benestar Social; Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comissionada d’Esports; Miquel Àngel 

Essomba i Gelabert, comissionat d’Educació, Infància i Joventut; Joan Subirats i Humet, 

comissionat de Cultura; Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria, i Pilar 

Solanes, directora de Salut. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Mercedes Vidal Lago i Laura Pérez Castaño. 

 

S’obre la sessió a les 9.40 h. 

 

La Sra. BENEDÍ informa que s’ha retirat el punt 4 de la part de les propostes d’acord.  

 

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.-  (20170239) Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de suport al 

desenvolupament de diversos projectes europeus i convoca licitació per a la seva adjudicació, 

per als exercicis 2018-2019, i per un import de 143.282,56 euros. 

 

2.-  (20179207) Districte de Sants-Montjuïc 

 Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2017, que adjudica a Calaix de Cultura, SL el 

contracte relatiu a la dinamització de l’equipament i prestació de serveis socioculturals al 

Centre Cultural Albareda, amb objectius d’eficiència social, per als exercicis 2018-2019, i per 

un import de 296.348,17 euros. 
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3.-  (076/2017) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 22 de gener de 2018, que adjudica a Llop Gestió Esportiva, SL el 

contracte de la dinamització de l’activitat esportiva, el control, el manteniment bàsic i la neteja 

de les pistes poliesportives municipals de Montbau i de Can Baró, per als exercicis 2018-2019, i 

per un import de 110.735,17 euros. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 18 de gener de 2018: 

 

4.-  (20182004) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Associació d’Entitats Cardener, amb NIF G65508228, per a la Gestió Cívica de l’Equipament 

Casal del Barri Cardener, de conformitat amb l’article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre 

de la Carta Municipal de Barcelona i amb la Normativa reguladora dels expedients 

d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques 

i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la quantitat de 80.000,00 euros a favor de l’esmentada entitat, en concepte de 

subvenció màxima per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, quant a l’exercici 

2018 i 2019, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a aquests 

exercicis; FACULTAR per a la seva signatura el Regidor del Districte de Gràcia, l’Im. Sr. Eloi 

Badia i Casas; ABONAR les esmentades quantitats a l’Entitat Associació d’Entitats Cardener, 

d’acord amb allò establert en el conveni, prèvia signatura del present acord per ambdues parts; 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats al text del 

conveni, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts; Aquesta haurà de contenir 

memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria 

econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor. DONAR-NE 

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

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Consell Municipal de Benestar Social - Informe participatiu dels grups de treball, de la 

Comissió Permanent i del Plenari 2016-2017. 

 

La Sra. CRESPO assenyala que, abans d’entrar en el treball específic dels diferents grups del 

Consell Municipal de Benestar Social, vol explicar algunes coses de caràcter més general. 

Manifesta que, durant aquest any, han considerat que havien de participar en altres iniciatives 

que es fan al municipi i que això els ha portat a treballar en l’Estratègia d’inclusió i reducció de 

les desigualtats socials de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, en el Fons d’Infància, 

en el projecte «Impulsem!», i en el Consell de Ciutat en relació amb temes de desigualtat. 

Explica que, atès que se’ls va demanar que s’impliquessin en la definició del model 

sociosanitari de Barcelona, també han participat en un parell de reunions de la Comissió sobre 

l’Atenció Integrada Social i Sanitària i han valorat totes les experiències que es porten a terme, 

que creuen que són un bon pas per a la definició d’aquest model, sobretot pel que fa a la 

unificació de tota la informació dels dos sistemes i a l’experiència pilot que es desenvolupa als 

barris per definir un nou model de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Manifesta que no han 

ignorat tampoc el problema del consum d’estupefaents al Raval, sobre el qual van fer una 

reunió interdisciplinària i un manifest per demanar una solució. Assenyala que, d’altra banda, 

van signar el manifest del Consell Municipal d’Immigració sobre el tancament dels centres 

d’internament d’estrangers (CIE).  
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Explica que també van prendre la iniciativa de fer una sèrie d’entrevistes als representants 

polítics que són al Consell per tal de generar noves sinergies i formes de treballar plegats que 

millorin el funcionament i la participació en el Consell. Agraeix que tots els partits acceptessin 

dedicar-los una hora per xerrar, i destaca que en aquestes converses van sortir temes 

importants, com reflexionar sobre l’espai i la participació, canviar metodologies, preparar 

millor el material perquè es rebi amb temps, o fer el retorn del Govern d’una manera més àgil. 

Explica que van acordar que es trobaria un punt que fos d’interès per a tothom per experimentar 

noves formes de participació i generar noves sinergies, i que en l’última sessió ja es va aprovar 

que tractarien el fenomen de la gentrificació. D’altra banda, manifesta que creuen que caldria 

buscar maneres d’aprofitar més el treball que es fa amb els grups de treball, i que una de les 

idees que es va plantejar va ser que servís com a material de formació per als tècnics i 

professionals municipals.  

Tot seguit passa a exposar què ha fet cada grup de treball. Explica que el grup d’Envelliment, 

coordinat per Mercè Pérez Salanova, s’ha plantejat sobretot el tema de com viure la vellesa 

avançada en la comunitat de la ciutat i amb dignitat, com mantenir la dignitat de les persones 

grans, i com convertir Barcelona en una ciutat amable per a la gent gran. Assenyala que això 

significa polítiques socials amb un enfocament integral de la població gran i no pensar només 

en serveis específics per a la vellesa, sinó en tots els serveis públics de la ciutat. En aquest 

sentit, afirma que cal potenciar serveis que creïn vincle, comunitat i pertinença a la ciutat. 

Manifesta que també consideren important salvaguardar l’autonomia de la gent gran i evitar-ne 

la infantilització en l’acompanyament. Així mateix, destaca que és molt important el tema de 

l’habitatge. Pel que fa a això, explica que un percentatge elevat de la gent gran és propietària, 

però que n’hi ha també que viuen de lloguer i es poden quedar sense llar. A més, es refereix a la 

necessitat d’adaptació dels habitatges.  

Manifesta que en el grup de Famílies, coordinat per Núria Fuentes, es van plantejar sobretot la 

violència filioparental en els adolescents. Explica que han tractat diversos vessants d’aquest 

problema: d’una banda, la prevenció: com informar, educar, enfortir i apoderar les famílies per 

poder abordar aquesta problemàtica que sovint els ve de nou; d’altra banda, l’atenció: com 

acompanyar les famílies i el tipus d’abordatge que cal fer. Afirma que es tracta de no fiscalitzar 

ni culpabilitzar, sinó d’ajudar a resoldre els problemes i, sobretot, de crear nous recursos que 

siguin efectius. Assenyala que un altre vessant important és la xarxa, en el sentit que és un 

problema complex que necessita la col·laboració de la xarxa i la comunitat.  

Explica que el grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància, coordinat per Maria Truñó, va 

tractar tres temes fonamentals: la participació infantil, el lleure educatiu i el Fons 0-6. 

Manifesta que, pel que fa a la participació, s’ha constatat que les ciutats no afavoreixen l’accés 

a la participació de l’adolescència i joventut. Afirma que, per tant, s’hauria d’intentar crear 

espais de comunicació i de participació perquè els infants puguin col·laborar en la governança 

de la ciutat i sentir-se’n corresponsables. Explica que creuen que la formació dels professionals 

i tot el mitjà educatiu poden ajudar molt en aquesta línia.  

D’altra banda, manifesta que pensen que el lleure educatiu és un factor molt important per a la 

inclusió i que, per tant, hauria d’estar a l’abast de tothom. Afirma que cal assegurar-ne la 

distribució territorial per tal que sigui el màxim d’accessible.  

Pel que fa a l’acció comunitària, assenyala que és un procés difícil per al qual manquen 

recursos. Afirma que també falta la mentalitat que l’acció comunitària és un procés que va de 

baix a dalt, que és lent i que implica tipus de serveis i d’atenció diferents.  

Explica que en el grup de Drodependències preocupa molt l’estigmatització de les persones 

drogodependents i, en aquest sentit, s’ha destacat molt la importància dels mitjans de 

comunicació per ajudar a lluitar contra l’estigma. Manifesta que també s’ha demanat una 

reflexió sobre els Serveis Socials actuals, tenint en compte la cronificació de la 

drogodependència i l’envelliment d’una part d’aquest col·lectiu.  
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Assenyala que en el grup de Sensellarisme s’ha parlat molt de la participació de les persones 

d’aquest col·lectiu, de la importància d’un habitatge sostenible i de la possibilitat de donar-los 

una formació específica, de manera semblant a com s’ha fet amb els manters. 

Explica que en el grup de Salut s’ha parlat de la contaminació atmosfèrica i s’ha considerat que 

l’Ajuntament ha de continuar adoptant mesures per reduir-la. D’altra banda, manifesta que els 

sembla molt important el suport a les persones cuidadores de persones amb dependència, ja que 

sovint no es té en compte la sobrecàrrega que això representa, en especial per a les dones. 

Assenyala que també és molt important considerar l’aspecte de gènere en l’àmbit de la salut, 

atès que sovint la dona adopta una sèrie de responsabilitats dins de la família. Afirma que 

caldria tenir indicadors específics de gènere i fer polítiques de suport a les dones. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de l’informe i, especialment, la feina que han fet els 

grups del Consell Municipal de Benestar Social, que destaca que fan reflexions que els són útils 

i els conviden a seguir treballant per millorar la ciutat des del punt de vista del benestar. D’altra 

banda, explica que també vol aprofitar per agrair al Consell el manifest que va fer el 2 de 

novembre de rebuig de la decisió judicial que va comportar presó incondicional per als 

membres del Govern de la Generalitat.  

Destaca que un dels aspectes interessants i positius de l’informe és la visió de gènere que hi ha 

en diferents grups. Recorda que falta poc per al 8 de març, i que justament avui el Grup 

Municipal Demòcrata porta una declaració sobre la bretxa salarial entre homes i dones. Afirma 

que és evident que continua sent necessària la visió de gènere i que es facin estudis amb dades 

que els ajudin a construir polítiques d’igualtat eficaces de cara al futur. Remarca que un bon 

exemple d’això és la proposta que fa el Consell d’adequar el programa de formació continuada 

en atenció primària a la perspectiva de gènere.  

Explica que un altre aspecte comú a diversos grups és el rebuig a l’estigmatització, que es pot 

donar tant en el cas de les persones drogodependents com de les persones sense llar o les 

persones amb una malaltia mental. Assenyala que, per exemple, quan es parla dels narcopisos 

del Raval, a vegades s’oblida les persones malaltes.  

Manifesta que comparteixen la importància que les mateixes persones sense llar participin i 

diguin com s’ha de treballar. Afirma que valoren projectes com el Housing First i els preocupa 

la incidència negativa que té a la ciutat la pujada dels preus dels lloguers.  

Felicita el Consell Municipal de Benestar Social per la feina feta i anima el Govern municipal a 

implementar totes les seves aportacions, amb l’ajuda dels grups municipals. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix a la Sra. Crespo l’exposició, així com la feina que fa el Consell 

Municipal de Benestar Social.  

Remarca que a Barcelona hi ha un 9% de persones en risc de pobresa material severa, 

percentatge que a districtes com Ciutat Vella i Nou Barris arriba a un 24% i un 15%, 

respectivament. Opina que la feina que fa el Consell Municipal de Benestar Social ha de ser 

escoltada, tenir un retorn i adquirir molta més visibilitat. En aquest sentit, afirma que s’ha de 

treballar la comunicació de la feina que es du a terme al Consell.  

En relació amb la tasca dels diferents grups de treball, manifesta que el Grup Municipal de Cs 

comparteix que cal agilitzar els tràmits de l’Administració pel que fa a l’acció comunitària, ja 

que hi continua havent massa burocràcia.  

Explica que també creuen que cal lluitar per evitar l’estigmatització de les persones 

drogodependents, però que per a això calen mesures efectives, transversals, socials i de 

seguretat als districtes on es dona aquest problema, especialment a Ciutat Vella.  

Pel que fa a l’envelliment, destaca la frase de l’informe «construint la dignitat en el dia a dia», 

que al seu parer defineix el que s’ha de fer. Afirma que totes les administracions públiques 

haurien de treballar perquè les persones grans puguin gaudir d’aquesta etapa del cicle vital i 
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estar tranquil·les. Manifesta que per això consideren que és molt important fer programes, a 

diferència del que fa el Govern municipal, que fins avui no ha presentat un projecte general per 

a la gent gran de la ciutat. Explica que creuen que sobretot és important treballar els temes de 

l’habitatge i de la llista d’espera per accedir a una residència.  

Respecte a les famílies, assenyala que l’informe parla d’un tema que ja apareixia en l’informe 

anterior, que és que les famílies demanen un assessorament continu en totes les etapes del cicle 

vital. Destaca que aquesta orientació és molt important, així com la prevenció de la violència.  

Valora molt positivament la part de l’informe dedicada al sensellarisme, i opina que calen 

mesures concretes de calendari i planificació per proveir places residencials.  

Manifesta que també agraeixen molt la feina del grup de Salut respecte a la integració 

sociosanitària i respecte a les persones que han patit un ictus.  

Agraeix novament la feina que du a terme el Consell Municipal de Benestar Social, que destaca 

que el que demana és situar les persones al centre de les polítiques públiques i que les persones 

vinculades a un programa social puguin tenir una atenció individualitzada.  

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’informe, sobretot a totes aquelles persones, 

col·lectius, entitats i associacions que formen part del Consell i dels grups de treball. Assenyala 

que, atès el poc temps d’intervenció de què disposen, se centrarà en els grups de treball del 

Consell. 

Manifesta que, pel que fa al grup d’Acció comunitària, els ha semblat entendre que als joves i 

les persones immigrades els costa molt formar part de les accions comunitàries. Afirma que, 

des del Grup Municipal d’ERC, pensen que cal una estratègia d’aproximació a aquests 

col·lectius per fer-los accedir a aquest tipus d’accions.  

Respecte al grup de treball de Drogodependències, destaca la importància que la prevenció 

arribi a les persones, famílies o grups socials en posicions més fràgils i vulnerables, tenint en 

compte la creixent sofisticació i complexitat dels condicionants del consum de drogues.  

Pel que fa a l’envelliment, assenyala que la soledat és un dels grans problemes de la gent gran 

de la ciutat i que l’absència de suport efectiu fa que les persones grans es ressentin encara més 

dels altres problemes que pateixen. Manifesta que consideren que cal un esforç actiu per part de 

l’Administració municipal per detectar les persones que es trobin en aquesta situació, 

especialment en aquells barris amb les condicions sociodemogràfiques més adverses i on sigui 

més prevalent aquest fenomen.  

Quant a les famílies, explica que entenen que cal posar èmfasi en la càrrega cuidadora de les 

dones; en la fragilitat de l’acollida en el reagrupament familiar; en l’acumulació de riscos 

d’exclusió en la monoparentalitat, sobretot femenina, i en les mancances de socialització en 

etapes clau, com el 0-3 o l’adolescència.  

Pel que fa a la infància, destaca que el lleure educatiu és un dels factors clau a l’hora de lluitar 

contra les desigualtats entre els infants. Recorda la necessitat de disposar d’un mapa 

d’instal·lacions educatives susceptibles d’ús esportiu i de lleure per donar continuïtat a aquestes 

activitats, sobretot allà on els infants i adolescents pateixen un pitjor entorn socioeconòmic.  

Quant a la salut, manifesta que consideren que l’Ajuntament ha de preparar la ciutat per poder 

donar resposta als reptes d’una societat envellida i cada cop més dependent. A més, remarca 

que s’han de dur a terme mesures adreçades a escurçar les diferències en l’estat de salut i en 

l’esperança de vida de les persones segons el barri de Barcelona on viuen.  

Assenyala que no disposa de temps per parlar del sensellarisme, però que ja ho farà en un altre 

moment. Finalment, manifesta que espera que les conclusions dels grups de treball del Consell 

acabin tenint efectes vinculants en la tasca del Govern i dels grups municipals. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma a l’agraïment a les 255 persones de més de 40 organitzacions que 

han participat durant tot l’any en les sessions de treball del Consell Municipal de Benestar 
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Social. Així mateix, felicita els 7 coordinadors i coordinadores dels grups de treball i les 45 

persones expertes convidades per la feina que han dut a terme, i fa una especial referència a la 

Sra. Emi Pallàs, que durant molts anys ha donat suport al Consell des de la Secretaria i ha 

contribuït enormement al seu bon funcionament.  

Manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, creuen que el principal sentit de la presentació 

de l’informe és difondre la feina del Consell Municipal de Benestar Social i traspassar al 

Govern municipal tota la feina feta pels grups de treball del Consell, formats per persones 

expertes i entitats de la ciutat, a fi que introdueixi les seves recomanacions, propostes i visions 

a les polítiques municipals i a les estructures de gestió.  

Assenyala que algunes de les qüestions plantejades en l’informe encara són molt noves, com la 

violència paternofilial, que és un fenomen que encara no es té gaire en compte en les polítiques 

municipals, tot i condicionar la vida de les famílies i dels adolescents en el seu creixement cap 

a l’edat adulta. Manifesta que també hi ha demandes de millora de serveis municipals, com en 

el cas de l’acció comunitària. Pel que fa a això, explica que pensen que el Govern municipal 

segueix un camí molt encertat per reforçar aquesta política tan necessària en matèria de drets 

socials i de serveis socials. Indica que altres demandes requereixen la implicació de totes les 

àrees del Govern, com fer de Barcelona una ciutat amigable per a les persones grans, que és 

una qüestió que s’ha de treballar des del transport, l’urbanisme, l’habitatge, el disseny de 

l’espai públic i les relacions comunitàries.  

Conclou que hi ha un gran nombre de qüestions molt interessants, i que se sumen a la demanda 

que el Govern les incorpori i les gestioni. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que, des del Grup Municipal del PP, volen agrair la feina que 

han realitzat tots els grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social. Assenyala que 

l’informe presenta reflexions interessants, i hi destaca sobretot el concepte de dignitat de la 

persona. Pel que fa a això, explica que normalment se centren molt a parlar de les carteres de 

serveis i a vegades perden de vista la persona o els efectes que pot produir la celeritat o la 

demora en l’atenció social. Destaca que, per tant, que comparteixen que cal posar la persona al 

centre de les polítiques socials.  

Afirma que, pel que fa a l’acció comunitària, estan d’acord que s’ha de facilitar l’accés als 

serveis. Explica que coneixen la complexitat que implica avaluar les necessitats, però que 

sempre han demanat una finestra única, perquè la gestió d’un expedient únic per via telemàtica 

pot resoldre totes aquestes accions de manera més àgil i ràpida.  

Pel que fa als temes que ha treballat el grup de Famílies, manifesta que els preocupa 

especialment la violència filioparental. Pel que fa a això, recorda que el seu grup reclama que 

els centres d’atenció familiar donin un assessorament continu, ja que hi ha moltes famílies que 

no saben com afrontar problemes que són molt nous i aquest assessorament pot evitar la 

cronificació d’alguns comportaments. Afirma que també cal el suport de la comunitat educativa 

a les famílies i a les AMPA.  

En relació amb l’àmbit de les drogodependències, opina que és fonamental un mapa de ciutat 

amb tots els recursos existents. Pel que fa al sensellarisme, destaca la necessitat de garantir 

l’accés a un habitatge més permanent. En aquest sentit, afirma que el Housing First és una 

solució que cal ampliar i millorar.  

 

La Sra. ROVIRA agraeix la presentació de l’informe, i manifesta que, des del Grup Municipal 

de la CUP, se senten molt identificades amb moltes de les seves reflexions. Remarca que, de 

fet, moltes de les propostes que es presenten coincideixen amb demandes i propostes que 

planteja el seu grup municipal. En aquest sentit, indica que volen destacar tres eixos que 

formen part de les diferents propostes que han anat portant a la Comissió de Drets Socials, i que 

han pogut treballar tant amb col·lectius i sindicats com amb treballadores i veïnes de la ciutat.  
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Assenyala que, de fet, les idees que més surten en els diferents grups de treball són: més serveis 

públics a la ciutat; més coordinació entre els diferents serveis i agents dels diferents barris que 

treballen en un àmbit concret però també de manera interdepartamental; i més formació 

continuada per a les treballadores dels diferents serveis, així com per a les mateixes veïnes, per 

tal que coneguin els seus drets, puguin ser agents de canvi i persones apoderades, i puguin 

esdevenir persones dignes.  

Explica que creuen que l’anàlisi que fa l’informe és molt correcta, però que no coincideix amb 

la política que es desenvolupa, atès que no s’ha produït un augment dels serveis realment 

públics. Afirma que actualment l’Àrea de Drets Socials és la que té més externalitzacions de 

l’Ajuntament i aquella en què, arran d’aquestes externalitzacions, hi ha més opacitat i una 

capacitat de coordinació inferior a la que es dona si els serveis són prestats directament pel 

mateix Ajuntament. Opina que, a més, en un àmbit tan concret com el d’atenció a les persones 

o dels drets de les persones, s’hi fan intervencions psicosocials que a vegades poden ser 

contradictòries. Explica que pensen que aquestes externalitzacions també fan que hi hagi menys 

universalització i menys possibilitat del conjunt de veïnes de poder accedir als diferents serveis, 

entre altres motius perquè no s’acaba de saber quin és el mapa real dels serveis existents a la 

ciutat, tal com també s’apunta en l’informe. Remarca que, alhora, l’Ajuntament té menys 

capacitat de dur a terme les diferents propostes que es plantegen a l’informe, ja que depèn 

d’altres empreses i agents. 

 

El Sr. ARDANUY es disculpa per haver-se incorporat tard a la Comissió.  

Agraeix la presentació de l’informe. Afirma que el Consell Municipal de Benestar Social i els 

seus grups de treball representen un model de governança molt adequat per desenvolupar 

polítiques públiques i de ciutat, entre altres coses perquè de la decisió conjunta d’entitats i 

d’administracions és d’on surten polítiques d’excel·lència. Assenyala que el treball i les 

reflexions d’aquests grups de treball els han portat a analitzar l’activitat municipal i a 

desenvolupar estratègies. En aquest sentit, destaca la necessitat de prioritzar les polítiques 

dirigides a la infància en risc en els propers anys, tal com indiquen també diversos informes de 

caràcter internacional i totes les anàlisis realitzades en l’àmbit de ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix a la vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social i als grups 

i les persones que l’integren la seva feina. Destaca la seva capacitat d’introduir temes nous en 

l’agenda municipal i de treballar en estreta col·laboració amb els professionals municipals, en 

equip i en xarxa. Opina que el Consell ha fet una feina excel·lent pel que fa a l’elaboració de 

l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials, juntament amb l’Acord ciutadà, 

que és un exemple de cogovernança i coproducció de polítiques, així com pel que fa a 

l’avaluació de la renda 0-16 o temes com el tractament de les drogodependències i la lluita 

contra l’estigma.  

Remarca que el Consell no només ha fet propostes de qualitat, sinó que realment ha aconseguit 

incidir en l’agenda municipal en diversos àmbits: des de l’acció comunitària i el B-Mincome 

fins a tots els programes de desenvolupament local de Barcelona Activa o l’ampliació del 

programa Radars amb el projecte «Impulsem» de Serveis Socials. Així mateix, assenyala que la 

lluita contra l’estigma és el principal tema del Pla d’acció sobre drogues que es va presentar fa 

uns mesos. També destaca la importància del grup d’Envelliment en l’elaboració de l’estratègia 

d’envelliment, els temes d’habitatge i la lluita contra l’estereotip de la vellesa.  

Assenyala que el treball que va fer el grup de Famílies en violència familiar i filioparental va 

marcar una de les jornades d’Interxarxes en Serveis Socials, i ha incidit també en la formació 

dels professionals i en els programes de servei i atenció als adolescents i a les seves famílies.  

Explica que, pel que fa a infància, la insistència a articular la participació dels infants ha 

impulsat el projecte «Parlen els nens i nenes», a través del qual es detecten les mancances 
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materials que pateix la infància i, a més, es treballa una agenda de ciutat a partir de la 

participació i les demandes dels mateixos infants.  

Pel que fa a sensellarisme, afirma que el treball del Consell els ha permès tenir una mirada 

integral, que inclou des de l’exclusió residencial fins a les necessitats quotidianes de les 

persones que estan en situació de carrer.  

 

La Sra. CRESPO agraeix tots els comentaris i que els diferents grups municipals hagin analitzat 

l’estudi. Afirma que el reconeixement dels diferents partits a la tasca que fan és important 

perquè el Consell treballa per al conjunt de la ciutat i, per tant, per a totes les forces polítiques. 

Explica que li agradaria retornar els comentaris que s’han fet i identificar els aspectes més clau 

que han sortit, i s’ofereix a fer alguna sessió de retorn més informal per continuar treballant 

aquests temes. En relació amb això, opina que cal buscar espais de diàleg i de comunicació 

perquè, en definitiva, el que volen tots és benestar i equitat per a tots els ciutadans.  

 

 Es dona per tractat. 

 

2.-  2017. Informe de resultats. Servei d’Assessorament energètic. 

 

La Sra. ORTIZ assenyala que es presenten dos informes en un i que, per tant, no podrà 

aprofundir-hi gaire.  

Afirma que, d’una banda, hi ha un informe sobre pobresa energètica. Explica que totes les 

dades que tenien fins ara provenien d’informes d’àmbit estatal o projeccions estadístiques 

d’aquests informes en l’àmbit de Barcelona, però que en aquest informe han partit de les dades 

que tenen com a Ajuntament, l’enquesta de condicions de vida amb una mostra específica per a 

Barcelona, l’enquesta de salut pública i les llars ateses pels punts d’assessorament energètic. 

Assenyala que aquest informe mostra diferents nivells de vulnerabilitat: un relacionat amb el 

retard de pagament de factures i un altre relacionat amb el nivell de temperatura, que són els 

indicadors que s’utilitzen en tots els informes. Informa que hi ha unes 70.000 persones que 

tenen problemes per pagar les factures, però moltes més que no tenen una temperatura de 

confort adequada a la seva llar. Explica que Barcelona, en comparació amb Catalunya o la resta 

d’Estat, té una taxa inferior pel que fa a aquest indicador, però que això no vol dir que no sigui 

un problema molt gran per al conjunt de la ciutat, atès que la pobresa energètica afecta més del 

10% de la població.  

Quant al perfil de les persones que pateixen pobresa energètica, afirma que aquesta afecta 

especialment les dones, moltes famílies monoparentals i, sobretot, persones que viuen de 

lloguer. Remarca que, malgrat que el lloguer no és la forma residencial majoritària, la taxa de 

pobresa energètica entre les persones que viuen de lloguer és molt superior a la de les persones 

que tenen un pis de propietat. Explica que el fet de tenir l’electricitat com a subministrament 

principal a la llar també fa incrementar molt més el risc de pobresa energètica. 

Manifesta que l’altre informe és sobre el primer any de funcionament dels punts 

d’assessorament energètic (PAE) a la ciutat. Informa que als PAE s’han atès gairebé 23.000 

persones i 8.300 llars, però que cal tenir en compte que aquestes persones han estat ateses al 

front office entre una i tres vegades, que s’han fet visites a domicili i que s’està impulsant un 

treball comunitari. Explica que, per combatre la pobresa energètica i promoure un ús eficient 

del conjunt de l’energia i els subministraments, també s’estan fent tot un seguit de tallers fora 

dels PAE, com ara escoles i casals. Destaca que tot això ha donat bons resultats en l’estalvi de 

la factura de la llum i en la previsió de talls de subministrament d’acord amb la Llei 24/2015. 

Afirma que, per tant, aquest servei és efectiu, i cal continuar treballant per arribar a totes les 

persones que ho necessitin. D’altra banda, explica que aquest any els PAE oferiran, a més de 

serveis dedicats a la vulnerabilitat energètica, assessorament a totes les persones que vulguin 
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fer un ús més eficient o vulguin implicar-se en la producció d’energia més sostenible, com ara 

amb l’autoconsum i la producció amb energies renovables.  

 

La Sra. FANDOS assenyala que vol fer algunes reflexions sobre la feina feta, i no tant sobre 

l’anàlisi de dades. Explica que a vegades té la sensació que el que el Govern vol, sobretot, és 

donar xifres elevades, ja que l’informe no parlava de 8.310 llars sinó de persones, i no 

acabaven d’entendre d’on sortien les 22.987 persones ateses. Afirma que ara veuen que s’ha 

multiplicat cada llar per un determinat nombre de persones per obtenir una xifra més alta.  

Manifesta que, des del grup Municipal Demòcrata, creuen que el discurs que fa el Govern 

municipal és difícil de veure en el dia a dia. Explica que, per exemple, la Diputació de 

Barcelona té un programa d’auditories a través del qual ha instal·lat 14.000 elements 

d’eficiència energètica durant el mateix període en què l’Ajuntament ho ha fet en 768 llars. 

Assenyala que l’Ajuntament diu que ha estalviat 53.000 euros a les llars, però que si es tracta 

de les llars ateses l’estalvi és de 10 euros per llar, i si es tracta només de les que s’han atès amb 

intervencions domiciliàries l’estalvi és de 69 euros com a molt. Afirma que, en canvi, les 

intervencions que fa la Diputació de Barcelona, sense tanta difusió i propaganda, permeten un 

estalvi de 300 euros per família. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de l’informe. Demana al Govern que presenti 

informes més curosos, ja que en aquest informe es barregen conceptes com persones i llar, tal 

com ha dit la Sra. Fandos. Així mateix, opina que cal més coherència i rigor pel que fa a les 

dades. En aquest sentit, assenyala que un dels informes fa referència a les dades de tot el 2017, 

mentre que l’altre només conté dades de quatre mesos del 2016.  

Manifesta que, a banda de les dades, voldria saber quins són els projectes que té el Govern a 

curt, a mitjà i a llarg termini, de manera que puguin saber què passarà després amb les persones 

respecte a les quals s’ha fet una actuació puntual. D’altra banda, afirma que els PAE han fet 

una bona feina, però que voldrien saber per què no s’han inclòs també en els informes les 

actuacions de la iniciativa Porta, del barri de ciutat Meridiana, que també treballa la pobresa 

energètica.  

Explica que, des del Grup Municipal de Cs, els preocupa que hi hagi un 8,8% de llars amb 

problemes per mantenir la temperatura adequada. Manifesta que, davant aquestes dades, 

voldrien saber quines noves mesures pensa impulsar el Govern, així com el pressupost 

adjudicat i l’executat. A més, pregunta com s’accedeix a aquest programa i quant temps es triga 

a fer-ho; si hi ha famílies que s’han quedat sense ajudes, i si hi ha llista d’espera.  

Manifesta que també els preocupa que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) no s’ha 

executat tot el pressupost destinat a pobresa energètica, quan la Sra. Colau n’és la presidenta. 

Precisa que el 2016 hi havia dues partides: una de més d’1,5 milions d’euros, de la qual només 

es va executar un 46%, i una altra de gairebé 4 milions d’euros, de la qual només es va executar 

un 28%. Pregunta a què es deu això, i què farà l’Ajuntament de Barcelona amb el pressupost 

que té per arribar a les famílies que pateixen aquest problema. Afirma que, en definitiva, volen 

dades més concretes. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, agraeixen la presentació de 

l’informe i valoren els avanços realitzats per l’Ajuntament a l’hora de garantir un dret tan bàsic 

per a les persones, tot i que pensen que encara falta molt per assolir la sobirania energètica, que 

al seu parer és un aspecte fonamental.  

Assenyala que és important no confondre el concepte de consumidor vulnerable amb el de 

pobresa energètica, tot i que en alguns casos puguin convergir. Explica que mentre la pobresa 

energètica es defineix com la incapacitat de mantenir la llar a una temperatura adequada, una 
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situació de vulnerabilitat energètica té en compte les necessitats de les persones segons l’edat, 

situacions de discapacitat o malaltia, o necessitats sociolaborals, entre d’altres.  

Opina que cal destacar la inseguretat residencial i la manca d’accés als subministraments 

bàsics, ja que un 9% de la població de Barcelona pateix pobresa energètica, i que la pobresa 

energètica afecta sobretot les dones, com moltes altres pobreses. 

Explica que no han sabut trobat cap referència a les famílies que per necessitat estan en pisos 

recuperats o obligades a tenir el subministrament de manera irregular davant la negativa de les 

companyies a posar els comptadors. A més, assenyala que una realitat preocupant és que alguns 

operaris enviats per les companyies a tallar el subministrament no es veuen amb cor de fer-ho 

per motius d’empatia, fet que crea un greu problema a les persones afectades i als mateixos 

operaris. Explica que pensen que una solució a aquest problema seria que, davant aquesta 

situació, l’operari tingués la possibilitat de derivar-ho a Serveis Socials d’una forma anònima.  

Manifesta que valoren molt positivament el programa Làbora d’inserció laboral als PAE per a 

persones amb dificultats en l’accés al mercat laboral, tot i que algunes persones que hi treballen 

els han parlat de les dificultats que tenen per poder atendre tothom, sobretot a Ciutat Vella i 

altres barris socialment desfavorits, així com del col·lapse que hi ha a causa de la 

burocratització de tota la documentació. Explica que aquestes persones, amb l’experiència 

adquirida, creuen que amb un augment de personal i menys burocratització podrien atendre 

moltes més persones. D’altra banda, afirma que, per al seu grup, els drets energètics passen per 

un enfortiment de la Llei 24/2015 de cara a aconseguir que les diferents empreses 

subministradores siguin agents actius, assumeixin responsabilitats i col·laborin.  

Finalment, recorda que la pobresa energètica té afeccions específiques sobre la salut física, 

sobretot dels nens, gent gran o persones amb malalties cròniques. Assenyala que el fred i la 

humitat permanents poden comportar problemes respiratoris com asma, bronquitis o al·lèrgies, 

així com agreujar malalties o problemes de salut ja existents. D’altra banda, destaca la 

necessitat d’una bona divulgació dels serveis que ofereixen els PAE per tal que tota la 

ciutadania n’estigui assabentada. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la presentació de l’informe, que aporta una radiografia de les 

persones afectades per la pobresa energètica. Afirma que aquesta nova pobresa determina la 

vida quotidiana de les persones i pot tenir conseqüències greus en la salut, no només de les 

persones que tenen un respirador, tal com diu l’informe, sinó també pel que fa a altres aspectes 

de la salut física i del benestar emocional. Assenyala que es podria parlar gairebé de bretxa 

energètica, perquè de l’informe es desprèn que la meitat de les persones ateses als PAE tenen 

dificultats per pagar la factura elèctrica, que el 50% d’aquestes llars tenen menors a càrrec, que 

el 50% viuen de lloguer, o que el 48% tenen tots els seus membres a l’atur.  

Manifesta que el Grup Municipal del PSC se suma a tota la lluita que es pugui fer per combatre 

la pobresa energètica. Recorda que ja s’hi van sumar el 2015 quan, per donar suport al 

pressupost del llavors alcalde Trias, el seu grup va demanar introduir un milió d’euros per 

començar a treballar contra la pobresa energètica. Afirma que d’aquesta manera es va impulsar 

i posar en marxa el servei i se’n va fer difusió, i ara és un servei que té un equip professional 

molt important. Destaca que el servei ha crescut i actualment té 44 professionals, i 32 més 

derivats del pla. En relació amb això, pregunta què passarà amb aquests 32 professionals, ja que 

sembla que de moment cal continuar treballant tant pel que fa a l’assessorament com pel que fa 

a evitar els talls de subministrament. Afirma que, per tant, creuen que aquest equip s’ha de 

consolidar. A més, manifesta que també volen fer un reconeixement a la feina de les 40 

persones que treballen a peu de carrer als territoris en la difícil tasca d’assessorament.  

Assenyala que l’informe els planteja alguns interrogants, alguns ja apuntats pels altres grups: 

quants diners s’hi dediquen, com beneficien les famílies que estan assessorades i com 

repercuteixen en les llars. Explica que també tenen algun dubte amb relació als expedients 
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tramitats, ja que es diu que s’han evitat 5.000 talls, però només hi ha 2.500 peticions. A més, 

pregunta en què consisteixen els 22 expedients a empreses subministradores, si s’han cobrat les 

sancions i com s’han tramitat. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix la presentació de l’informe. Destaca la importància que la 

informació de l’Ajuntament pugui arribar a totes les persones que tenen dificultats per fer font 

als rebuts de l’energia o no poden mantenir la seva llar a la temperatura adequada, tenint en 

compte que encara hi ha moltes famílies que desconeixen molts dels ajuts que es donen i no els 

sol·liciten. Afirma que, per tant, cal fer una avaluació del servei i veure quines millores cal 

introduir-hi.  

Manifesta que desconeixen l’execució del pressupost del 2017, però que saben que el 2016, 

dels 885.000 euros previstos, se’n van liquidar 786.000. Assenyala que no sap si el 2017 hi ha 

hagut també un desajust entre allò pressuposat i allò liquidat. En relació amb això, remarca que 

a l’Àrea Metropolitana, dels 5 milions d’euros previstos, només se’n va liquidar un 45%, i de 

l’ampliació que es va fer després, no es va arribar a liquidar ni el 30%. Explica que, per tant, 

des del Grup Municipal del PP creuen que els PAE han de fer accions addicionals per arribar a 

la gent que ho necessita. En aquest sentit, pregunta quines accions preveu l’Ajuntament per ser 

més efectiu en la comunicació i l’assessorament. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que el Grup Municipal de la CUP ja va dir quan es va presentar la 

mesura sobre pobresa energètica que aquest problema no se solucionava només promocionant 

l’estalvi energètic a les famílies, millorant els habitatges o reduint la factura, que eren mesures 

necessàries però que no anaven a l’arrel de la situació. En aquest sentit, manifesta que creuen 

que la proposta que s’ha desenvolupat és correcta, però que s’hauria d’haver acompanyat d’una 

bateria d’altres mesures. Recorda que també han dit públicament que pensen que l’única 

manera d’acabar amb els casos de pobresa energètica és nacionalitzant les empreses 

energètiques, de manera que estiguin sota gestió pública, universal i sotmesa a la participació i 

al control popular. Afirma que aquesta és l’única manera de poder garantir que la dignitat de les 

persones passa per davant de l’afany de lucre i que el patrimoni col·lectiu es posa al servei del 

conjunt de veïnes. Assenyala que és obvi que això sobrepassa la competència municipal, però 

que creuen que hi ha mesures que es poden fer des del mateix municipi.  

Explica que saben que s’està engegant l’elèctrica de Barcelona, però que té unes limitacions 

evidents perquè l’energia que produeixi acabi arribant als diferents veïns de la ciutat. Afirma, 

però, que pensen que es pot fer una auditoria de les xarxes de distribució que en permeti 

conèixer l’estat, el servei que presten, els recursos públics que s’hi inverteixen i les seves 

amortitzacions, les retribucions rebudes, el règim de propietat i les concessions dels punts de 

connexió. Assenyala que aquesta auditoria també hauria de servir per dur a terme una 

expropiació de les xarxes de distribució, per tal d’incorporar la vocació de servei públic en la 

seva gestió i garantir d’aquesta manera que no es produirà cap tall de subministrament per 

raons socioeconòmiques a la ciutat.  

Manifesta que creuen que l’única manera d’abordar la situació de pobresa energètica a llarg 

termini és acabar amb els privilegis de les empreses, cosa que significa que aquestes s’han de 

corresponsabilitzar del deute de les famílies que per raons socioeconòmiques no poden fer-hi 

front. Afirma que, per tant, l’Ajuntament no pot tenir un conveni amb aquestes empreses ni hi 

pot destinar un euro públic més, quan aquestes obtenen beneficis milionaris a costa del conjunt 

de veïnes de la ciutat i dels poders públics.  

Conclou que, al parer del seu grup, cal fer l’auditoria esmentada, revisar i resoldre els 

contractes de subministrament de dependències municipals, i emprendre accions legals com a 

Ajuntament contra aquestes empreses perquè assumeixin els deutes de les famílies. 
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El Sr. ARDANUY assenyala que és evident que la pobresa energètica té una vinculació directa 

amb la precarietat habitacional, de manera que una part molt important de les llars que pateixen 

pobresa energètica tenen també unes males condicions d’habitatge. Opina que, per tant, un dels 

elements prioritaris a l’hora d’intervenir hauria de ser la millora de l’eficiència energètica dels 

habitatges. Manifesta que un altre element important és de quina manera l’Ajuntament fa la 

intermediació amb les companyies i com aquestes es responsabilitzen a l’hora d’equilibrar 

aquesta situació de precarietat energètica. D’altra banda, pregunta al Govern quin creu que ha 

de ser el paper de la companyia elèctrica municipal en aquest context. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta que la sorprèn que el Grup Municipal de Cs i el Grup Municipal 

Demòcrata parlin de l’AMB i de la Diputació de Barcelona, ja que l’objecte de l’informe és un 

servei que es va posar en marxa amb una prova pilot el 2016 i que, atesa la bona resposta de la 

ciutadania, es va consolidar com un nou servei municipal. Assenyala que, mentre que uns els 

retreuen que fan propaganda, els altres els demanen més difusió. Afirma que efectivament cal 

que tota la població conegui aquest servei i que, per això, han fet formació als centres d’atenció 

primària, han informat el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i han fet convenis amb 

Bombers i amb el gremi d’instal·ladors.  

Pel que fa a la qüestió de la burocratització, explica que per prevenir un tall de 

subministrament, o sancionar si hi ha hagut una infracció, la llei els exigeix molta 

documentació. A més, remarca que el poder de l’oligopoli elèctric en la reacció d’impugnar i 

recórrer qualsevol mesura és molt gran. 

 

La Sra. FANDOS explica que ha posat l’exemple de la Diputació per comparar la feina ben feta 

de la feina propagandística. En relació amb això, afirma que l’actual Govern municipal 

acostuma a parlar de tot el que fa com si fos nou, quan abans també es treballava per combatre 

la pobresa energètica. Subratlla que és gràcies a aquesta feina anterior que es va poder fer una 

prova pilot a partir del 30 de novembre del 2015, amb la diferència que el Govern anterior no 

disposava de la llei aprovada el juliol del 2015 i, per tant, havia de dedicar molts diners a rebuts 

de persones que no podien pagar els subministraments.  

 

La Sra. BARCELÓ recorda a la Sra. Ortiz que, d’acord amb un prec del Grup Municipal de Cs 

que es va aprovar l’any passat, el Govern municipal ha de facilitar als grups les dades de 

persones ateses per desnonaments i pobresa energètica cada tres mesos. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que és important millorar la identificació de les persones que 

necessiten aquest servei i fer que el coneguin, així com evitar que es deixi de liquidar la partida 

pressupostada per lluitar contra la pobresa energètica. 
 
 Es dona per tractat. 

 

 d)  Compareixences Govern municipal 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/8213) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’àmbit de cultura, per 

tal d’informar sobre les polítiques culturals de la ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula al comissionat de Cultura. 
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El Sr. SUBIRATS recorda que avui és la primera vegada que participa en la Comissió de Drets 

Socials com a nou comissionat de Cultura. Manifesta que, en primer lloc, vol agrair a tots els 

grups municipals que retiressin els punts relatius a l’àmbit de cultura en la sessió anterior, atès 

que no hi va poder assistir a causa de la finalització de la seva responsabilitat acadèmica. 

D’altra banda, assenyala que durant els 40 dies que fa que exerceix aquesta responsabilitat ha 

tractat de reunir-se amb tots els grups per discutir les seves propostes, tot i que no ho ha pogut 

fer en el cas del Grup Municipal del PP i del regidor no adscrit per problemes d’agenda de tots 

dos.  

Recorda que és el tercer responsable de Cultura des que es va iniciar el mandat, i que això vol 

dir que en l’any i mig que queda ha de mesurar bé les coses que pot fer i allò que val la pena 

continuar fent en relació amb les polítiques endegades pels seus predecessors, com ara les 

polítiques que va iniciar la Sra. Sureda en matèria de precarietat en el món cultural i en l’àmbit 

de les llibreries o de la música, i les quatre mesures de govern que el Sr. Collboni va tirar 

endavant sobre llibres, sobre audiovisuals, sobre fàbriques de creació i sobre el districte 

cultural, així com la Quinzena metropolitana de dansa.  

Manifesta que, pel que fa al període que ara s’inicia, afavorir l’accés a la cultura a partir del 

reforçament dels vincles entre educació, cultura i territori serà un eix estratègic. Explica que 

això significa posar en valor i reforçar programes com «En Residència», que volen que passi 

d’implicar els 16 instituts actuals a 25 instituts el curs vinent; «Educarts», que està donant molt 

bons resultats en l’àmbit del Pla de barris; «Art i Part», un programa de relació amb l’àmbit 

comunitari, i el Festival Sâlmon. A més, destaca que volen potenciar les biblioteques, que són 

la institució cultural més ben valorada pels barcelonins, amb un pla per als propers anys, ja que 

l’últim Pla de biblioteques va finalitzar el 2010.  

Afirma que, més en concret, li agradaria que Fabra i Coats fos l’expressió del reforçament de la 

relació entre educació i cultura. Recorda que aquest recinte és tant un equipament educatiu molt 

important, amb tots els nivells educatius d’ensenyament (escola bressol, primària, secundària), 

un centre de recursos artístics, una escola de música, una biblioteca i un taller de músics, com 

també un destacat equipament cultural, amb museu, centre d’art i fàbrica de creació. Precisa 

que voldrien concretar aquest reforçament abans de finals d’any.  

Explica que també que volen potenciar l’expressió de difusió cultural i de pensament i de debat 

cultural a la ciutat amb dues biennals: una que s’anomenarà Ciutat Oberta i que es farà el mes 

d’octubre, i una altra que es dirà Ciència i Dona i que es farà el mes de febrer del 2019, 

coincidint amb el Dia internacional de la Dona i la Ciència i amb Santa Eulàlia. Destaca que 

això els permetria incorporar també una dimensió cultural estratègica com és l’àmbit de ciència 

i ciutat en els debats culturals.  

Manifesta que, a banda d’això, es continuarà fent el Festival Grec, les festes de la Mercè, 

aquest any amb la ciutat de Lisboa com a convidada, i moltes altres activitats que l’ICUB du a 

terme des de fa temps. 

 

El Sr. CIURANA agraeix en nom del Grup Municipal Demòcrata la presència del Sr. Subirats. 

Explica que comparteixen l’èmfasi que posa el nou comissionat de Cultura a relligar cultura i 

educació, tant en les entrevistes que li han fet com ara, però que els sobta que no digués res 

quan el Govern municipal de BC va decidir escindir cultura i educació de la mateixa àrea de 

Govern per interessos de repartiment partidista i sense cap lògica de fons.  

Manifesta que és conscient que no es poden explicar gaires coses en el poc temps de què 

disposen per a les seves intervencions, però que els sorprèn que el nou comissionat no hagi dit 

res sobre polítiques patrimonials i museístiques i sobre polítiques de suport als creadors; sobre 

què pensa fer amb els ensenyaments artístics i amb el Pla d’escoles de música, i sobre si es 

continuarà ajudant festivals de música com el Sonar i el Primavera Sound. Així mateix, 

assenyala que tampoc no ha dit què passarà amb els concursos pendents per a la direcció dels 



 

Ref: CCP 2/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 13/ 2/ 2018 18: 25 

14 

centres. Pel que fa a això, pregunta al Sr. Subirats si seguirà la lògica que sempre guanyen 

aquests concursos persones d’ICV-EUiA o de BC, com han vist en el cas del Born i dels 

centres patrimonials.  

Pregunta al Sr. Subirats si el fet d’assumir les quatre mesures de govern fetes fins ara inclou 

també el projecte de la Casa de les Lletres, atès que en una entrevista recent posava en dubte 

aquesta necessitat. D’altra banda, afirma que el nou comissionat tampoc no ha dit si pensa 

canviar o mantenir les polítiques de subvencions i convenis, ni res sobre la relació amb el 

Centre de Normalització Lingüística pel que fa a la implantació de l’ús social de la llengua 

catalana, ni tampoc sobre recerca. En relació amb això, pregunta qui es cuida de la recerca a la 

ciutat.  

Demana al Sr. Subirats que el Govern no planifiqui més en aquest àmbit i es dediqui a 

l’execució concreta i determinada. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’explicació del Sr. Subirats. Manifesta que també vol agrair la 

feina de l’equip de Cultura liderat pel Sr. Collboni, sobretot pel diàleg fluid que ha mantingut 

amb el seu grup.  

Afirma que el món de la cultura viu contínuament en la incertesa, i que els artistes i creadors de 

la ciutat no han de patir més incertesa per part de les administracions públiques. D’altra banda, 

recorda que, en la reunió que van mantenir amb el comissionat, li van dir que creien que era 

molt important que Barcelona continués sent un referent en el món de la cultura, i que la cultura 

no estigués polititzada i fos plural, universal i oberta.  

Explica que durant els mesos de setembre i octubre del 2017 hi va haver un 70% menys de 

venda anticipada d’entrades a teatres, el Liceu va tenir un 30% menys d’ingressos respecte a 

l’any anterior, el MACBA i el Palau de la Música van tenir un 37% i un 20% menys de públic, 

respectivament, i la taquilla dels cinemes va baixar entre un 25% i un 30%. Pregunta què pensa 

el comissionat d’aquestes dades i si pensa adoptar mesures concretes per fer-hi front.  

Manifesta que també els agradaria saber què va passar amb la mesura que va presentar el Grup 

Municipal de Cs el novembre del 2016, en què demanava mesures i ajudes específiques per a 

les persones que tenen problemes econòmics per accedir a la cultura. Així mateix, pregunta al 

comissionat de Cultura quin és el seu posicionament sobre la precarietat que viu sovint el sector 

cultural, que pateix moltes dificultats no només per la incertesa que genera la seva professió, 

sinó també per les condicions laborals. Explica que també els agradaria saber quines són les 

seves propostes culturals orientades a la promoció d’artistes novells, i si preveu algun pla per 

comunicar i donar més visibilitat als nous creadors. D’altra banda, assenyala que, després de 

gairebé tres anys de mandat, encara no saben quin és el pla museístic que té el Govern 

municipal. Manifesta que també voldrien conèixer què pensa el Govern sobre l’Hermitage, que 

opina que és un projecte que seria una llàstima que la ciutat perdés, així com sobre el Pla de 

biblioteques, els horaris dels centres cívics, Palo Alto i com fer més pròxima la cultura.  

Afirma que estan d’acord en el lligam entre educació i cultura, però que creuen que, tenint en 

compte el gran nombre de temes pendents, cal presentar de manera immediata una mesura 

sobre el projecte que té el nou comissionat i el Govern municipal respecte a tots els temes que 

l’oposició planteja. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ dona la benvinguda al Sr. Subirats i agraeix la presentació que ha fet de 

les polítiques culturals que proposa desenvolupar. Afirma que, tot i això, no pot amagar un cert 

escepticisme perquè, malgrat tots els canvis, no s’ha posat remei a l’«esquarterament» de 

l’àmbit de cultura entre dos comissionats dependents de dues àrees diferents. D’altra banda, 

manifesta que, tot i saber que el nou comissionat de Cultura comparteix amb el Grup Municipal 

d’ERC principis republicans i la defensa del caràcter redistributiu de la cultura a la societat, el 

Govern al qual representa ha estat molt descuidat en les seves polítiques culturals. Opina que, a 
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poc més d’un any per a la finalització del mandat, són conscients de la dificultat d’implementar 

una nova política des de l’ICUB, especialment perquè hi ha molts projectes pendents i moltes 

qüestions que s’han anat encallant i que cal abordar amb urgència. Tot seguit esmenta algunes 

de les preocupacions del seu grup.  

Recorda que l’abril de l’any passat es va presentar la mesura de govern sobre la política del 

sector del llibre de l’Ajuntament de Barcelona, en la qual es qualifica de projecte far la creació 

de la Casa de les Lletres, però que el Govern encara no n’ha definit el model de gestió.  

Explica que el juliol passat el Sr. Collboni va anunciar que el Pavelló Victòria Eugènia de 

Montjuïc esdevindria una mena de Grand Palais, però que el Govern ha descobert que la seva 

estructura, construïda l’any 1929 per fer un servei durant uns mesos, presenta problemes 

estructurals. Recorda que el Govern també va descobrir després d’un llarg procés participatiu 

que el Teatre Arnau tenia problemes estructurals, quan era una cosa que sabia tothom. 

Pregunta en quin punt es troba el projecte de convertir el Parc de la Ciutadella en un 

extraordinari pol científic, aprofitant equipaments com el castell dels Tres Dragons, el Museu 

Martorell, l’Umbracle i l’Hivernacle. Recorda que es tracta d’un projecte proposat per la 

comunitat científica i que compta amb el suport del Govern. D’altra banda, pregunta si el 

Govern té algun projecte patrimonial, tenint en compte, a més, que 2018 és l’Any Europeu del 

Patrimoni Cultural. 

Assenyala que la biennal sobre ciència que proposa el Sr. Subirats és molt semblant a la que 

s’elabora des de fa dos anys des de Cultura de la Diputació, la Direcció General de Recerca i 

Universitats de la Generalitat, la Fundació Catalunya Europa i la Fundació la Caixa. Opina que, 

per tant, el millor seria treballar plegats per no fer el mateix camí dues vegades.  

Demana al nou comissionat que, quan parli als diaris de la necessitat d’establir diàleg amb les 

altres institucions pel que fa als equipaments culturals, no s’oblidi d’anomenar la Diputació de 

Barcelona, que té el 100% de l’Institut del Teatre, el 100% del Palau Güell, el 90% del Museu 

Marítim, el 75% del CCCB, a més de participar al Liceu, al Teatre Lliure, a la majoria d’arxius, 

museus, biblioteques, festivals i esdeveniments de tota l’àrea metropolitana i més enllà.  

Pregunta al Sr. Subirats si pensa aplicar al Museu Etnològic i de les Cultures del Món les 

conclusions del document «Un museu per al segle XXI», elaborat per la comissió 

d’especialistes; com pensa el Govern aturar la notable i sostinguda caiguda de visitants que 

experimenten alguns museus; per què no hi ha cap partida assignada a la reforma de la Casa 

Padallàs en els pressupostos d’enguany quan el Govern es va comprometre a fer-ho, i si el 

Govern és incapaç de concretar el projecte del Borsí, ja que es limita a dir que serà un 

equipament cultural al servei del barri. Remarca que, per tant, són molts els temes que s’han de 

desencallar amb poc temps, tot i que segurament la qüestió essencial que cal abordar sense més 

dilació és la millora de les condicions laborals dels professionals de la cultura que treballen a 

l’Ajuntament. Pel que fa a això, recorda que una proposició del seu grup aprovada el 2016 

donava algunes claus per resoldre aquesta situació que fa massa temps que s’arrossega.  

Diu al Sr. Subirats que tindrà el suport absolut del seu grup, i segurament de molts més grups 

del consistori, si el Govern municipal i ell com a comissionat de Cultura aposten per un model 

de cultura republicà que potenciï la cultura al més alt nivell, no elitista però sí d’excel·lència, 

que sigui inclusiu i territorialment equilibrat, que garanteixi una accessibilitat universal, que 

fomenti la participació de la ciutadania i que dignifiqui les condicions laborals dels 

professionals. Acaba desitjant al comissionat molta sort i encerts. 

 

El Sr. COLLBONI dona la benvinguda al Sr. Subirats. Afirma que la ruptura del Govern de 

progrés a la ciutat de Barcelona té conseqüències molt negatives en l’àmbit de la cultura, un 

àmbit que es va basar en un seguit de mesures estratègiques que tenien el consens polític dins 

l’Ajuntament i el consens dels sectors corresponents per tal que superessin, no només el regidor 
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de torn, sinó fins i tot el Govern actual. Manifesta que, per tant, vol agrair al Sr. Subirats la 

voluntat de mantenir aquestes mesures estratègiques que han estat fruit del diàleg i del consens.  

Explica que creu que el conjunt d’actors culturals té assumit que la cultura ha de ser 

explícitament educativa, que ha de promoure valors progressistes, crítics i de transformació, i 

que ha de posar-se a disposició de tothom, ser accessible i intrínsecament participativa. 

Assenyala, però, que segurament tenen diferències amb el grup de govern pel que fa a la 

concepció dels actors privats de la cultura, bé siguin associatius o empresarials, tal com s’ha 

pogut començar a veure en els missatges confosos del Govern sobre el futur del Grec a l’agost 

o sobre el futur de la Casa de les Lletres. D’altra banda, manifesta que ja han vist algun canvi 

en l’organigrama de l’Institut de Cultura, per exemple pel que fa als nous nínxols de treball en 

terrenys creatius, com el disseny, la moda o l’arquitectura, que el Govern ha passat a Barcelona 

Activa. Opina que això és una mica contradictori amb la visió holística del que han de ser les 

polítiques culturals i de creació.  

En relació amb les mesures concretes que estaven en marxa en el Govern, destaca que 

Barcelona Districte Cultural és un dels programes amb més recursos i amb la capacitat de fer 

circular les creacions que emergeixen dels barris. D’altra banda, remarca que la Casa de les 

Lletres no figurava en el programa electoral del PSC ni del Govern, sinó que va ser fruit del 

debat amb els actors del món del llibre per la necessitat de visibilitzar una seu de la capitalitat 

editorial de Barcelona. Quant a la mesura del sector audiovisual, es refereix a la necessitat de 

generar un mercat de drets audiovisuals on s’interrelacionin llibre, música i audiovisual. Pel 

que fa a la mesura sobre les fàbriques de creació, destaca que van introduir la incorporació de 

les fàbriques d’iniciativa social o d’iniciativa privada a la xarxa. D’altra banda, explica que es 

van començar a fer programes de beques i residències per donar suport a la creació, que és un 

àmbit en què es podria aprofundir.  

Finalment presenta un seguit de propostes. Manifesta que cal una mesura sobre indústries 

creatives, una mesura d’excepció cultural sobre l’ús cultural del carrer, i que es liberalitzin les 

pràctiques no professionals de la música, el teatre o les arts visuals. Explica que també s’ha 

d’aclarir què es fa amb el Museu de l’Hermitage i amb Palo Alto, en el qual la col·laboració 

publicoprivada és un factor clau. Finalment, afirma que cal acabar de desenvolupar el futur del 

nou model de biblioteques.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que, des del Grup Municipal del PP, lamenten no haver-se pogut 

reunir amb el nou comissionat de Cultura, però que ja faran aquesta reunió properament.  

Dona la benvinguda a la Comissió al Sr. Subirats i li diu que els hauria agradat que hagués fes 

un plantejament més estructural, en el sentit d’explicar el seu concepte de cultura i si seguirà 

més la línia de la Sra. Sureda o la del Sr. Collboni, o en tindrà una de pròpia amb trets 

diferencials.  

Destaca que el seu grup sempre ha reclamat una gran llibertat en l’àmbit cultural, des de la 

creació fins a la promoció, tant en català com en castellà. En aquest sentit, pregunta al 

comissionat si té previst donar màxima llibertat o subordinar la cultura a alguns interessos 

polítics. Assenyala que això té a veure amb com es finança la cultura, i pregunta al Sr. Subirats 

si preveu continuar amb les subvencions que fins ara hi havia, o donar més llibertat a través de 

contractes programa. Pel que fa a això, recorda que el seu grup ha incidit en la necessitat de 

contractes programa més objectius, amb menys subordinació i més creació. Així mateix, li 

pregunta quin és el seu model de col·laboració publicoprivada; quina força tindrà l’àmbit privat 

sobre el públic, i quina visió té de tots els agents que participen en l’àmbit cultural.  

Explica que el seu grup sempre ha cregut que Barcelona necessita una oferta cultural amb 

dimensió internacional, amb continguts potents i amb tota la varietat de disciplines que hi ha a 

la ciutat. Pregunta al comissionat quina és la seva política respecte als equipaments: si té previst 

continuar el pol de Montjuïc; què pensar fer respecte al Museu de l’Arquitectura i l’ampliació 
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del MNAC, i quina visió tindrà sobre el Museu de Ciències Naturals. D’altra banda, assenyala 

que, en una entrevista del 8 de febrer, el Sr. Subirats posava en dubte la Casa de les Lletres, 

mentre que per al seu grup és important que hi hagi un projecte potent on es trobin totes les 

lletres en català i en castellà. També pregunta al comissionat quin és el seu projecte de música 

en viu, i quines accions pensa dur a terme respecte a festivals tan importants per a la ciutat com 

el Grec, el Primavera Sound i el Sonar. Així mateix, es refereix al Pla de concertació de la 

Diputació de 2016-2019 i al fons de capitalitat cultural. Assenyala que són qüestions com 

aquestes, moltes de caràcter estructural, les que els interessa conèixer, bé en una reunió o en 

una sessió extraordinària, per tenir més temps d’aprofundir-hi. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, volen constatar el seu 

desencís pel fet que l’àrea de Cultura i la cultura de la ciutat hagin estat maltractades pel 

Govern de BC, sent una moneda de canvi en un dels pactes que es va fer amb el Grup 

Municipal del PSC. Explica que compartien gran part del programa de BC en aquest àmbit, 

però que durant un any i mig no s’han pogut desenvolupar les línies estratègiques de cultura 

comunitària i de sobirania cultural que la ciutat necessitava.  

Assenyala que una de les qüestions que els preocupa és la revisió de les condicions laborals de 

contractació en institucions culturals, que és una de les grans problemàtiques que apunten les 

mateixes treballadores del sector cultural. Manifesta que també volen saber si hi haurà una 

revisió de la política de subcontractacions, atès que fins ara no s’ha fet aquesta revisió, ni s’ha 

produït una cobertura sistemàtica de les vacants amb oferta pública, ni tampoc una ampliació 

per la base del reduïts organigrames dels museus i equipaments. Pregunta quines línies 

desenvoluparà el nou comissionat pel que fa a tot això. Explica que també volen saber si hi 

haurà un reconeixement dels llocs de treball especialitzats i dels diversos nivells no 

especialitzats de l’àmbit concret de la cultura, i quina serà la política pel que fa a la 

subcontractació i la substitució de personal als diferents llocs de treball i a les empreses a les 

quals s’externalitza la gestió cultural de la ciutat.  

Recorda que en el seu moment es va fragmentar el sistema municipal de museus i de centres 

patrimonials, que es van dividir en diverses direccions dins l’Institut de Cultura, incloent-hi una 

divisió fora de l’ICUB i, fins i tot, de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. Manifesta 

que els agradaria saber quin serà l’organigrama actual i com s’estructuraran aquests organismes 

a l’ICUB.  

Pregunta quines eines s’habilitaran per poder desenvolupar l’eix programàtic del programa de 

BC que diu: «Estimular una concepció de la cadena de valor de la producció cultural (recerca, 

creació, exhibició, mediació i divulgació) integrada, horitzontal i en obert.»  

Finalment, planteja tot un seguit de preguntes més concretes: com es pensa transversalitzar la 

perspectiva feminista en l’àmbit cultural a la ciutat; com es facilitaran els actes culturals al 

carrer, tenint en compte les normatives tan estrictes que hi ha actualment; quan es veuran els 

resultats de la implementació del programa «Música Viva», i com s’està avaluant i com es 

pretén acabar de desenvolupar aquest programa, més enllà de les proves pilot que s’han fet; 

com s’avaluarà la coordinació i les noves polítiques que inclouen els espais municipals, així 

com la transversalitat que es vol aportar tant en biblioteques com en centres educatius. 

 

El Sr. ARDANUY assenyala que, amb el poc temps de què disposa, es referirà primer a dos 

àmbits fins a cert punt oblidats per l’Ajuntament, i després a un repte i oportunitat per a la 

ciutat. Pel que fa al primer punt, opina que cal donar suport als ateneus i les entitats culturals de 

barri perquè desenvolupin la seva tasca, de ciutat en molts casos, així com als teatres de 

proximitat, molt sovint sotmesos a una competència fins a cert punt deslleial dels centres cívics. 

D’altra banda, manifesta que el repte i oportunitat és tot allò que té a veure amb la ciència i 

com Barcelona ha d’impulsar el concepte de ciència ciutadana, intentant d’alguna manera 
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involucrar la ciència en la solució dels problemes quotidians de la ciutadania. Afirma que, per 

tant, la ciència i la cultura de proximitat són dos elements sobre els quals cal reflexionar. 

 

El Sr. SUBIRATS manifesta que està molt content per la quantitat de propostes i idees que tots 

els grups han plantejat i pel fet que tots comparteixen l’interès per la millora de la cultura a la 

ciutat. Afirma que això significa que trobarà en tots els grups la col·laboració necessària en 

aquest àmbit.  

Assenyala que serà molt difícil poder respondre totes les preguntes que li han fet, i que per a 

això caldria fer una sessió extraordinària. Pel que fa als d’equipaments, explica que, per 

exemple, ja estan en marxa les bases del nou Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 

gràcies a les reunions mantingudes amb la Sra. Mercè Conesa i el Sr. Jaume Ciurana. D’altra 

banda, afirma que estan en converses amb el Liceu per fer el concurs per al nou responsable 

econòmic del teatre.  

Quant a la Casa de les Lletres, explica que s’ha reunit amb les editorials més importants, els 

gremis, les associacions d’escriptors en llengua catalana, l’Associació Col·legial d’Escriptors 

de Catalunya i el PEN Club, i tothom està d’acord que cal definir clarament quins són els 

problemes i veure si la solució adequada és aquest projecte. Afirma que, de moment, el Govern 

ha destinat un pressupost a la consolidació d’aquest espai perquè el projecte segueixi endavant, 

tal com ha fet en altres casos. En aquest sentit, assegura que també s’ha previst un pressupost 

per a la Casa Padallàs. D’altra banda, explica que treballen amb Amical Wikimedia per avançar 

en relació amb les dades obertes. 

Finalment, manifesta que espera poder explicar més coses en futures compareixences. 

 

El Sr. CIURANA afirma que ell també espera que el Sr. Subirats pugui explicar més coses en 

les properes compareixences, perquè troben grans zones de buit en el que ha dit avui. Remarca 

que el comissionat té un pressupost del 2018, que els agradaria que s’executés plenament, i té la 

feina de preparar un pressupost per al 2019. Li demana que actuï, gestioni, governi i prengui 

decisions.  

Diu al Sr. Subirats que no només s’ha de reunir amb les editorials més importants per parlar de 

la Casa de les Lletres, sinó que s’ha de reunir amb totes, així com amb el sector de cultura 

popular. Afirma que el comissionat té un camp enorme per recórrer, ja que, tot i que ell parla de 

40 dies en el càrrec, fa més temps que el Sr. Collboni va ser expulsat del Govern.  

D’altra banda, assenyala que la Sra. Esteller ha dit que «la llibertat d’expressió no té límits en 

cultura», quan el seu partit porta gent que fa de pallasso o que fa rap a l’Audiència Nacional, o 

persones que escriuen articles també són perseguides per la Fiscalia.  

 

La Sra. BARCELÓ demana al Sr. Subirats que passi de les bones intencions a l’acció. Afirma 

que no es pot perdre més temps en aquest àmbit, tenint en compte la incertesa que ja té de per si 

el sector cultural. Demana al comissionat de Cultura que presenti una mesura amb els punts 

més importants per començar a treballar, parli amb els diferents grups, arribi al màxim consens 

i posi en pràctica el que necessita el món de la cultura. 

 

La Sra. ROVIRA declina fer una segona intervenció.  

 

El Sr. SUBIRATS afirma que agraeix totes les expressions manifestades i que espera poder 

executar tot el que cal executar.  

 

La Sra. BENEDÍ dona la benvinguda a la Comissió al Sr. Subirats.  
 

 Es dona per tractada. 
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 III) Propostes a dictaminar 

 

 a)  Ratificacions 

 b)  Propostes d’acord 

 

4.-  (2017/486) NO ACCEPTAR el càrrec de Patró acordat per majoria en reunió sense sessió del 

Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món, en data 1 de febrer de 2017. DEIXAR sense 

efecte l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació Privada “Els ulls del món” 

acordada en sessió del Consell Plenari de 20 de juliol de 2001, i a la vegada la ratificació 

adoptada pel Consell Plenari, en sessió de 30 de novembre de 2011, en què es va acceptar el 

càrrec de patró d’acord amb la reelecció del Patronat en la seva sessió del 20 de juliol de 2011, 

ratificar les modificacions dels estatuts i nomenament del representant de l’Ajuntament de 

Barcelona a la fundació. DEIXAR sense efecte el nomenament de la senyora Pilar Solanes 

Salse com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Ulls del 

Món. 

 

 ES RETIRA. 

 

 IV) Part decisòria / Executiva 

 

 a)  Ratificacions 

 b)  Propostes d’acord 

 c)  Proposicions 

 

 V)  Part d’impuls i control 

 

 a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/8209) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

presentar en un termini màxim de 3 mesos el pla estratègic pel futur de l’Estadi Olímpic Lluís 

Companys. 

 

La Sra. FANDOS manifesta que presenten una proposta que afecta un equipament icona de la 

ciutat, l’Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè els preocupa el futur d’aquest equipament. 

Assenyala que sempre ha estat difícil trobar una solució per a l’Estadi Olímpic, per al qual 

s’han presentat diversos projectes i idees. Recorda que durant una època la presència de l’RCD 

Espanyol o dels Dragons va fer que fos un equipament amb vida, i que en el darrer mandat es 

va posar en marxa el projecte Open Camp. Assenyala que en la Comissió no han parlat mai del 

tancament d’aquest projecte, que és un tema que sempre s’ha tractat a BSM. Manifesta que 

lamenten la desaparició d’aquesta iniciativa, ja que creuen que era interessant, tot i que potser 

calia reformular-la i fer-la menys ambiciosa. Opina que segurament el Govern actual no ha 

volgut donar suport al projecte perquè està liderat per una empresa, i tot el que és empresa i 

iniciativa privada provoca rebuig en el Govern.  

Afirma que, un cop desaparegut l’Open Camp, hi torna a haver un estadi sense activitat i que 

només serveix perquè el visitin els turistes. Manifesta que per això demanen un pla que activi i 

posi novament en marxa l’Estadi Olímpic. D’altra banda, remarca que el fet de tenir l’estadi 

sense activitats significa per a la ciutat al voltant d’un milió d’euros a l’any en concepte de 
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manteniment per part de BSM. En relació amb això, assenyala que, a diferència d’altres ciutats 

olímpiques, l’estadi està en bones condicions perquè s’hi fa una feina de manteniment.  

Conclou que és necessari i urgent un projecte que torni a donar activitat a l’Estadi Olímpic 

Lluís Companys, i que sigui realment compartit i treballat amb la ciutadania, i més 

concretament amb tot el món esportiu, integrat per entitats amb idees i ganes de ser-hi. Explica 

que no volen que l’Estadi Olímpic es converteixi en un altre Palau Municipal d’Esports, per al 

qual el seu grup també reclama la presència d’activitat esportiva.  

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del Grup Municipal de Cs. Explica que, tal com ja 

van dir en la sessió anterior de la Comissió, l’actual Govern municipal no ha impulsat gaires 

projectes nous en l’àmbit de l’esport i no dona solucions als equipaments municipals esportius 

de la ciutat. En aquest sentit, opina que el Govern es va trobar el Pla estratègic de l’esport 

2012-2022 i «viu de rendes».  

Destaca que l’Estadi Olímpic Lluís Companys és més que un estadi, més que un edifici i més 

que un espai arquitectònic, ja que és un referent universal que simbolitza l’esperit olímpic de 

l’any 1992, que va situar Barcelona al centre de l’esport a tot el món. Explica que recorda amb 

una certa nostàlgia la unió de totes les administracions que hi va haver en aquell moment, 

superant molts problemes i molts obstacles per assolir un projecte comú.  

Assenyala que, tal com ha dit la Sra. Fandos, si bé a BSM es va parlar de l’Open Camp, en la 

Comissió mai s’ha explicat què ha passat amb aquest projecte, quan potser caldria una reflexió 

per veure per què no ha funcionat i qui n’ha estat el responsable. Observa que a la web 

municipal es diu que l’Estadi Olímpic és «un recinte polivalent apte per rebre qualsevol tipus 

d’esdeveniment». Pel que fa a això, opina que és positiu que l’estadi acolli esdeveniments de 

tot tipus, però que és inadmissible no tenir cap projecte per a un estadi olímpic que és un punt 

de referència en el món de l’esport i un símbol per a la ciutat. Afirma que no sap, però, si el 

Govern no té un projecte per a aquest equipament o per a cap equipament esportiu municipal. 

En relació amb això, explica que els centres esportius municipals (CEM) estan molt preocupats 

per les renovacions de les concessions així com pel manteniment de les instal·lacions. Opina 

que, per tant, ja és hora que el Govern municipal doni explicacions no només respecte a 

l’Estadi Olímpic, sinó també respecte als diferents equipaments esportius municipals de la 

ciutat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que votaran a favor de la proposta. Assenyala que, de fet, el 

Grup Municipal d’ERC en va presentar una de molt semblant, en forma de prec, al plenari del 

21 de juliol del 2017. Recorda el contingut del prec: «Que el Govern municipal presenti en el 

termini de tres mesos un projecte d’ús i gestió de l’Anella Olímpica de Montjuïc que faciliti 

l’ús i el gaudi dels seus equipaments per part de la ciutadania.»  

Afirma que, tal com ja van dir aleshores, Barcelona pateix un dèficit flagrant d’equipaments 

esportius. Assenyala que, tot i que avui parlen de l’Anella Olímpica de Montjuïc, hi podrien 

afegir la situació d’incertesa pel que fa a l’ús futur del Palau d’Esports, tots dos a la mateixa 

muntanya. Remarca que, en el cas de l’Anella Olímpica, fa uns mesos es va fer un gran 

homenatge pels 25 anys d’un esdeveniment històric per a la ciutat, però que ara cal pensar o 

explicitar públicament quin projecte de futur té el Govern per a les instal·lacions que van 

acollir els mítics Jocs Olímpics.  

Manifesta que el seu grup torna a reclamar que, més enllà de l’estadi, tota l’Anella Olímpica i 

les seves instal·lacions siguin un pol esportiu i social de la ciutat; un espai on les entitats 

esportives, socials i culturals de Sants-Montjuïc i de tota la ciutat hi tinguin una responsabilitat 

compartida i participin en el disseny del projecte i dels seus usos. Afirma que Barcelona no es 

pot permetre el luxe d’abandonar un equipament esportiu que precisament es diu Estadi Lluís 

Companys, l’Estadi Nacional de Catalunya. 
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La Sra. ANDRÉS expressa el suport del Grup Municipal del PSC a la proposició. Explica que 

el projecte Open Camp tenia molt bones intencions i un públic, però que malauradament no ha 

quallat o no ha tingut prou suport. Subratlla que, tot i així, que hi ha hagut un procés 

d’acompanyament per part de BSM, compartit per tots els grups polítics, per liquidar el 

projecte i afectar al mínim possible els seus treballadors i treballadores. Afirma que, un cop fet 

això, cal dissenyar els usos de l’Estadi Olímpic. Assenyala que a finals d’any van sortir algunes 

informacions sobre aquests possibles usos, però que s’ha de concretar aquesta feina. Explica 

que quan el seu grup dirigia aquesta àrea de govern s’havia marcat unes quantes línies de 

treball en aquest sentit: garantir la viabilitat de l’estadi i de la gestió dels usos; fer-hi activitats 

vinculades a l’esport i a la cultura; maximitzar el retorn social a la ciutat, i trobar sinergies amb 

altres sectors de la ciutat per poder teixir aliances amb el món de l’esport i l’emprenedoria i 

garantir els processos. Conclou que és necessari fer aquest disseny d’usos i concretar les 

informacions perquè tots els grups hi puguin col·laborar. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP comparteix la proposta i hi donarà 

suport. Explica que, de fet, a la tarda presentaran una proposta en una altra comissió del 

Consell Plenari en què demanen que s’aclareixin els usos de l’Anella Olímpica. Manifesta que 

el seu grup sempre ha considerat que l’Anella Olímpica, de la qual l’Estadi Olímpic n’és una 

part, ha de ser gestionada per l’Institut Barcelona Esports amb una visió estratègica que faci 

èmfasi en els esdeveniments esportius, tot i ser conscients de les dificultats que tenen els estadis 

olímpics a tot Europa per acollir usos només esportius ateses les seves característiques. En 

aquest sentit, recorda que, quan el seu grup va presentar el 2009 un prec perquè es fes un pla 

director d’aquest equipament, es van trobar una sèrie de característiques que dificultaven que 

només es destinés a usos esportius. Manifesta que, per tant, creuen que cal conjugar l’ús 

esportiu amb l’ús cultural, però sobretot potenciar activitats esportives de caràcter internacional 

com les que ja recollia aquell pla director, que creuen que es pot aprofitar.  

Afirma que lamenten profundament el que ha passat amb l’Open Camp, que era un projecte que 

conjugava esport i oci i que creuen que hauria hagut de tirar endavant. Opina que era una gran 

oportunitat per situar Barcelona com a capdavantera en l’àmbit de les atraccions sobre l’esport, 

però que no només no va tenir el suport de l’Ajuntament, sinó que des del mateix Ajuntament 

es va dificultar que fos viable. Precisa que no es refereix a l’Àrea d’Esports, sinó a la política 

pròpia de l’Ajuntament. D’altra banda, remarca que l’estadi té un elevat cost anual de 

manteniment, tal com ha assenyalat la Sra. Fandos. Afirma que, per tant, calen recursos i usos 

que permetin afrontar les despeses de manteniment i, sobretot, fer que aquest equipament tingui 

la màxima projecció com a símbol esportiu i icona de la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el suport del Grup Municipal de la CUP a la proposta. Assenyala 

que és evident la necessitat d’equipaments a la ciutat que tinguin les condicions per acollir 

activitats esportives. Explica que creuen que cal aprofitar l’oportunitat que ara s’obre de fugir 

d’una gestió privada i fer que siguin les veïnes, les entitats i l’Ajuntament els que de manera 

mancomunada decideixin els usos d’aquest espai, i de poder desenvolupar algunes de les línies 

estratègiques que la comissionada d’Esports els ha explicat, com l’esport comunitari o l’esport 

com a prevenció de malalties. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a la proposició. Assenyala que parlen d’una 

infraestructura esportiva que té dificultats per ser sostenible perquè es va dissenyar per a un 

tipus d’activitat determinada, i que, per tant, cal una estratègia de ciutat al voltant de la gestió 

d’aquest equipament, que d’altra banda estigui vinculada a tot l’entorn. Afirma que hi ha altres 

infraestructures en aquest entorn que també tenen problemes de sostenibilitat en el futur, i que 
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caldria una reflexió professional i compartida per arribar al punt d’equilibri de sostenibilitat i 

servei d’aquests equipaments a la ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula a la comissionada d’Esports.  

 

La Sra. CARRANZA recorda que la responsabilitat de la gestió de l’Estadi Olímpic és de BSM 

i, per tant, de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, tot i que aquest fet no resti ni 

l’interès ni la voluntat d’Esports que l’Estadi Olímpic tingui un ús esportiu. D’altra banda, 

ressalta l’esforç constant que ha fet l’Ajuntament des de l’any 1992 per donar un ús cultural i 

esportiu a aquest equipament. Recorda que, tal com s’ha dit, s’han fet plans directors i s’han 

repensat els usos de l’estadi diversos vegades, però que tots aquests intents no han tingut la 

continuïtat que tots plegats desitjaven per a un espai tan emblemàtic i simbòlic de la ciutat.  

Remarca que, de les més de 20 instal·lacions esportives que es van fer el 1992 pels Jocs 

Olímpics, tret l’Estadi Olímpic i el Palau d’Esports, tota la resta estan en ple rendiment. 

Destaca que Barcelona és un referent per a totes les ciutats que han estat olímpiques, ja que ha 

estat capaç de construir instal·lacions adients per a uns Jocs i després reutilitzar-les d’una 

manera ciutadana, donant un rendiment social i, sobretot, esportiu. Afirma que això ha estat 

possible gràcies al treball conjunt del sector de l’esport. Explica que en el cas de l’Estadi 

Olímpic, però, sí que hi hagut problemes per implementar projectes amb continuïtat i per 

dissenyar l’ús idoni de l’equipament. 

Manifesta que accepten la proposició i que, de fet, BSM ja ha començat a treballar en el nou 

disseny dels usos de l’Estadi. Explica que, a més, s’està treballant amb una visió més holística 

per a tota l’Anella Olímpica, considerant el Palau Sant Jordi, la plaça i l’Estadi Olímpic com 

una globalitat. Afirma que Esports col·labora en aquest treball, sobretot amb la idea de 

conjugar l’ús ocasional amb un ús més popular i obert a la ciutadania i a les entitats esportives. 

 

La Sra. FANDOS manifesta que entén que el Govern accepta la proposició tal com està 

redactada. 

 

La Sra. CARRANZA afirma que l’accepten si poden fer el pla al llarg de l’any, i no pas en tres 

mesos.  

 

La Sra. FANDOS accepta la proposta, tot i que remarca la lentitud amb què treballa el Govern i 

demana que es faci el pla al més aviat possible.  

Afirma que és veritat que Barcelona té unes instal·lacions olímpiques que no tenen altres 

ciutats, però que també ho és que el Govern anterior va apostar per fer inversions importants en 

el Velòdrom, el Tennis Vall d’Hebron i el Palau d’Esports, que eren instal·lacions que estaven 

una mica abandonades.  

Opina que no es pot deixar tot en mans de BSM, i remarca que això no succeïa en el mandat 

anterior, quan Esports es va implicar molt en el projecte Open Camp. En aquest sentit, 

assenyala que el punt de vista de BSM és el d’una empresa, mentre que l’esport va molt més 

enllà del rendiment econòmic. Afirma que, per tant, aquest ha de ser un projecte fet des 

d’Esports amb la col·laboració de BSM. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que, atès que la Sra. Carranza ha fet una esmena in voce, tots els 

grups municipals han d’estar d’acord a acceptar la proposició amb aquesta esmena.  

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que accepta l’esmena, però que la sorprèn molt que el Govern 

necessiti 11 mesos per determinar el projecte per a l’Estadi Olímpic. Afirma que no cal tant de 

temps, i que una altra opció és que l’oposició presenti un projecte. 
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El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que accepten l’esmena, tenint en compte, a més, el gran consens 

que té la proposició en tots els grups. Explica que entenen que «al llarg de l’any» no significa 

que el límit hagi de ser el final d’any i que, com a mínim, se’ls presentarà l’esbós del que es 

vagi fent. 

 

La Sra. ANDRÉS afirma que accepten l’esmena, però que constaten de nou la manca de 

lideratge polític al consistori. Remarca que no és una qüestió de la comissionada, sinó que el 

Govern ha de tenir un full de ruta en matèria d’esports, cosa que es demostra un cop més que 

no té. Opina que, per tant, l’oposició haurà d’impulsar i suplir el Govern en aquesta qüestió. 

 

La Sra. ESTELLER accepta l’esmena.  

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que la Sra. Rovira s’ha absentat.  

 

El Sr. ARDANUY accepta l’esmena.  

 

 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, 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, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a presentar dins 

d’aquest any el pla estratègic pel futur de l’Estadi Olímpic Lluís Companys. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/8220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a la creació d’un grup de treball on estiguin presents tots els Grups Municipals i els 

tècnics experts davant l’ocupació il·legal i Narcopisos a Ciutat Vella per tal d’implementar 

mesures en els àmbits socials i de seguretat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix als veïns la seva presència, així com totes les visites que han pogut 

fer a Ciutat Vella.  

Afirma que els veïns pateixen l’augment de l’ocupació il·legal i la proliferació de narcopisos, i 

que han arribat a la situació que es limiten a sobreviure a casa seva, que dista molt de ser un 

lloc de pau i descans. A més, explica que aquestes famílies se senten sovint abandonades per la 

gestió lenta i ineficaç del Govern municipal al districte.  

Remarca que no és la primera vegada que el Grup Municipal de Cs presenta una proposta sobre 

aquest tema, i que insistiran en aquest tema tant com faci falta perquè, davant del patiment de 

les persones, cal fer propostes que portin el Govern municipal a actuar. Recorda les propostes 

que han fet fins ara: a l’octubre del 2015 van fer una proposta per combatre l’ocupació il·legal 

de les màfies que revenien o rellogaven habitatges a famílies vulnerables; al setembre del 2017 

van sol·licitar un llistat d’edificis i habitatges ocupats il·legalment; també al setembre del 2017, 

van demanar un pla de mesures transversals sobre els narcopisos des del punt de vista social i 

de seguretat; al desembre del 2017 van tornar a presentar mesures contra l’ocupació il·legal, i al 

gener del 2018 van demanar la convocatòria del Grup de Treball de Drogues per abordar aquest 

tema de manera immediata. Assenyala, però, que el seu concepte d’immediatesa és diferent del 

que té el Govern, per al qual equival a un mes.  
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Afirma que la situació que es viu a Ciutat Vella és insostenible, i descriu alguns exemples del 

que succeeix a carrers pels quals els grups municipals han passejat: a Reina Amàlia 10 hi ha un 

edifici sense porta d’entrada; al carrer Robadors hi ha edificis de titularitat pública ocupats per 

màfies i antisistema des de fa diversos mesos; és urgent salvaguardar la identitat de les 

persones que van al Centre de Reducció de Danys de Robadors; al carrer Hospital s’ha produït 

un incendi en un narcopís, sobre el qual els veïns i els grups municipals encara esperen un 

informe; al carrer Cera hi ha habitatges amb narcoocupes que extorsionen els veïns; al carrer 

Reina Amàlia hi ha un edifici de titularitat municipal amb narcopisos i amb un assentament al 

terrat, i a més els seus ocupants extorsionen la finca del costat, on també hi ha ocupacions 

il·legals i hi viuen famílies. Pregunta al Govern municipal si té alguna cosa a dir i a fer davant 

de tot això, o si bé han de continuar presentant propostes.  

Remarca que en aquests edificis i carrers viuen persones que senten inseguretat, incertesa i por, 

i hi ha famílies amb menors que pateixen enormement. Afirma que, a més, no els preocupa 

només com el tema dels narcopisos afecta els veïns, sinó també les persones drogodependents, 

ja que l’augment dels narcopisos és un risc afegit a la seva addicció. En relació amb això, 

recorda que a vegades s’ha hagut de lamentar la mort de persones, tal com va succeir el passat 

27 de gener. 

Assenyala que tots els grups municipals demanen al Govern que actuï adequadament i que, per 

això, han pogut arribar a un acord. Explica que agraeix sobretot al Sr. Losada l’assoliment 

d’aquest acord, pel qual es crearà un grup sobre aquesta problemàtica en el marc del Grup de 

Treball de Drogues. Manifesta que accepten la proposta del Govern de treballar en aquest marc 

perquè volen que es creï aquest grup, però que volen que els objectius específics de les 

properes sessions que es facin s’acordin en aquest grup i amb l’aprovació dels diferents grups 

municipals. 

 

La Sra. HOMS manifesta que agraeix les paraules de la Sra. Barceló, ja que el Grup Municipal 

Demòcrata també està molt preocupat per aquest fenomen, que afirma que ha esclatat en el 

mandat actual per la desídia i el desinterès del Govern per combatre aquestes situacions.  

Lamenta l’esmena que s’ha incorporat en la proposició, ja que creu que aquest problema, tot i 

afectar d’una manera important el tema de les drogues, engloba molts altres aspectes: l’estat de 

les finques, temes de propietat i un problema de convivència a l’espai públic i a l’interior de les 

cases. Manifesta que, per tant, se sentien molt més còmodes amb la proposta inicial de crear un 

grup de treball que posés de manifest tota la problemàtica que causen els narcopisos. Afirma 

que celebren que la taula de drogues abordi aquest problema, però que creuen que serà 

insuficient, encara que insistiran perquè que el Govern l’afronti amb l’interès que mereix i 

tingui una predisposició a combatre’l de manera transversal.  

Explica que fa pocs dies van fer una roda de premsa al mateix indret on es desenvolupen tots 

aquests fenòmens, en la qual també van reivindicar el paper de la Junta Local de Seguretat a 

Ciutat Vella, que no s’ha reunit mai en aquest mandat. Remarca que Ciutat Vella és l’únic 

districte que té una junta de seguretat, on abans es reunien el tinent d’alcalde, la regidora de 

Ciutat Vella, Prevenció de Riscos, tots els cossos de seguretat i fins i tot Fiscalia, i on 

s’abordaven aquest tipus de problemàtiques. Afirma que en aquestes taules de treball s’ha de 

coordinar l’acció perquè tots aquests fenòmens no es produeixin, i que el Govern no es pot 

escudar en l’argument que tot això és competència dels Mossos d’Esquadra, ja que és 

competència seva, com a Govern municipal.  

Conclou que s’abstindran perquè creuen que l’acceptació de l’esmena del Govern dilueix la 

proposició, però que faran costat a tothom per combatre aquest fenomen i insistir que s’ha 

d’abordar transversalment. 
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La Sra. BENEDÍ manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, primer de tot volen deixar clar 

que cal garantir dos drets fonamentals: la salut i la seguretat. Afirma que, a més, cal assegurar 

la convivència veïnal.  

Assenyala que des del 18 de gener els veïns s’han tornat a manifestar i els problemes de 

convivència són un fet. Afirma que el que es fa des de les administracions no és suficient i, tot i 

que això no té una solució ràpida, no es poden quedar de braços plegats mentre la vida 

quotidiana dels veïns es veu alterada d’una manera prou greu amb aquesta situació.  

Recorda que ja van dir que la seguretat és un tema que s’ha de resoldre a la Comissió de 

Presidència, com s’ha fet sempre. Manifesta que, no obstant això, desitgen que el Govern sigui 

responsable amb els veïns i veïnes i que s’aturin les activitats conflictives. Explica que creuen 

que no convé abordar el problema només des del vessant delictiu i de seguretat, sinó que s’ha 

d’actuar també des dels àmbits de serveis socials i salut pública. Afirma que, tot i que ja hi ha 

un pla d’acció sobre drogues i un Grup de Treball de Drogues, on cal abordar aquesta situació 

tan complexa, el seu grup municipal sempre ha estat obert al diàleg i al treball conjunt.  

Explica que el problema del Raval ve de dècades enrere, però que ha augmentat 

exponencialment durant els darrers dos anys i el veïnat cada dia està més cansat i té més la 

sensació d’estar totalment desatès. Afirma que, tal com s’ha dit, no es pot recórrer a l’excusa de 

les competències perquè el que cal fer no només inclou l’àmbit policial i, per tant, és un 

problema de totes les administracions.  

Subratlla que és molt important no abordar el problema només des del vessant de la seguretat i 

que cal donar-hi resposta de manera responsable i governant per a tothom. Manifesta que 

entenen que la proposició va en aquesta direcció, en el sentit de treballar per tal de saber on hi 

ha ocupacions il·legals, quines d’aquestes ocupacions tenen usos perniciosos i són per traficar, i 

quines accions es poden dur a terme, amb la implicació de totes les administracions. 

Demana que en el calendari que s’ha de fer del Grup de Treball de Drogues s’hi incorpori la 

presència d’altres agents, tal com demanava la Sra. Homs, perquè es tracta d’un tema 

transversal que cal abordar des de tots els àmbits. Conclou expressant el vot favorable a la 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el Grup Municipal del PSC també dona suport a la proposició. 

Remarca que, de fet, l’esmena del Govern va en la línia del que el seu grup volia proposar, que 

era emmarcar la proposta dins del Pla d’acció sobre drogues i el grup de treball. Explica que, 

d’altra banda, a la Comissió de Presidència demanen que es reuneixi de manera immediata la 

Junta Local de Seguretat de Ciutat Vella, que no s’ha reunit mai durant aquest mandat. Pel que 

fa a això, afirma que s’ha de treballar tant pel que fa a les persones afectades per les drogues 

com per destruir les xarxes que utilitzen els pisos per ocupar-los, traficar i destruir vides.  

Remarca que mai no s’havia donat públicament aquest debat a la institució de l’Ajuntament de 

Barcelona perquè els governs eren receptius i establien acords amb els grups per tractar el tema 

de la droga tant des del punt de vista de la seguretat com des del punt de vista d’una xacra 

social que calia erradicar. En relació amb això, recorda que en la sessió anterior de la Comissió 

van demanar un mapa de tots els pisos de Ciutat Vella ocupats il·legalment, d’una banda, i on 

es trafica amb droga, de l’altra. Remarca que avui, però, no s’ha presentat aquest mapa. Afirma 

que potser el Govern no té pressa, però que els veïns viuen amb aquesta problemàtica, que a 

més va en augment. Assenyala que l’any passat es van efectuar 50 intervencions policials, cosa 

que significa que el Govern no ha evitat l’ocupació i la instal·lació de les xarxes. Subratlla que 

això és inaudit a l’Ajuntament de Barcelona, on sempre hi ha hagut, en època democràtica, un 

consens per erradicar la droga dels barris i evitar narcopisos i narcobarris. Explica que ella, 

com a veïna de Nou Barris, recorda molt bé com hi van arribar veïns de barris desmantellats per 

la droga per tornar a refer la seva vida. Afirma que justament es tracta de refer vides i d’evitar 

que es facin malbé, que és una cosa que el Govern no entén, malgrat la seva sensibilitat social. 
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Manifesta que no pararan de demanar que el Govern actuï, ja que han format part de governs 

que han treballat intensament contra la droga, contra els narcobarris, contra els estigmes i per la 

pau i la convivència dels veïns.  

 

La Sra. ESTELLER expressa el suport del Grup Municipal del PP a la proposició, i dona la 

benvinguda als veïns. Remarca que la vida diària d’aquests veïns es veu totalment afectada pels 

narcopisos i tots els problemes que generen al seu entorn. Recorda que el seu grup ho va posar 

de manifest a la sessió del setembre del 2017, en què es va aprovar fer un pla de xoc per acabar 

amb els narcopisos al Raval. Afirma que, d’acord amb aquesta proposició, el Govern havia de 

portar una proposta de mesures en les sessions següents, cosa que no ha fet. Assenyala que és 

cert que hi ha mesures a curt, a mitjà i a llarg termini, però que algunes han de ser immediates 

perquè als veïns els resulta molt difícil desenvolupar el seu dia a dia per culpa dels narcopisos. 

Afirma que es tracta d’actuar tant amb mesures socials com amb mesures de seguretat. 

Opina que la passivitat i la permissivitat del Govern amb les ocupacions il·legals està 

dificultant molt la vida als barris. Explica que tenen dades que demostren que, des que el 

Govern municipal és permissiu amb les ocupacions, aquestes han crescut quasi un 66% a la 

ciutat, segons una resposta del mateix Govern. Demana al Govern que actuï amb determinació i 

amb celeritat per acabar amb els narcopisos, especialment al Raval, i impedeixi que hi hagi la 

percepció que a Barcelona es pot ocupar qualsevol pis i fer el que es vulgui, encara que es 

mortifiqui diàriament els veïns. Afirma que el Govern ha de treballar per tots els veïns i no 

només per aquells que considera afins.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, després d’escoltar algunes intervencions, creu que es barregen 

moltes qüestions. Assenyala que, per exemple, en la darrera intervenció es parlava de les 

ocupacions en general, barrejant els narcopisos amb la situació de les persones que per 

diferents necessitats fan ús dels espais buits. Afirma que també té la sensació que en algunes de 

les intervencions s’estigmatitza encara més el districte de Ciutat Vella i es fa encara més 

vulnerables els que ja ho són. Demana, doncs, una mica de cura amb les afirmacions que es fan, 

si es vol acabar amb una situació que és molt preocupant i que s’ha de prioritzar a l’agenda 

política.  

Recorda que, des del Grup Municipal de la CUP, ja han dit que volen posar en relleu el fet que 

són les veïnes organitzades les que dediquen hores i esforços per posar aquest problema sobre 

la taula i per no deixar de mobilitzar-se i pressionar perquè l’Administració resolgui una 

situació que és molt greu i perjudicial per a la ciutat. Remarca que al seu parer és una situació 

perjudicial per al conjunt de la ciutat perquè creuen que no és cap casualitat que la totalitat dels 

narcopisos censats pel moviment veïnal siguin propietat de fons voltor, d’entitats financeres i 

de bancs, ni que faci anys que són buits i no compleixin cap més funció que esperar un 

augment dels preus.  

Afirma que creuen que l’anàlisi hauria de ser més complexa de la que s’ha fet en algunes 

intervencions, tenint en compte que es tracta d’un problema lligat al model actual de ciutat, on 

tot s’hi val per fer negoci i obtenir beneficis. Assenyala que també és un fenomen lligat a la 

gentrificació que pateix Ciutat Vella i al model turístic que es desenvolupa a la ciutat. Subratlla 

que, en definitiva, aquesta problemàtica està directament vinculada a un model neoliberal de 

ciutat que s’aprofita de la situació que hi ha a Ciutat Vella per tal de poder, en un futur, fer un 

negoci més rendible i expulsar les veïnes que encara viuen en aquests barris.  

Planteja tres idees per abordar el problema: la col·laboració dels cossos de seguretat per acabar 

amb aquesta situació; el treball coordinat des dels diferents serveis d’atenció a les persones per 

tal de donar un suport integral al conjunt de veïnes que pateixen aquesta situació; la prevenció i 

l’acompanyament a les veïnes de Ciutat Vella i el suport a la seva reivindicació.  
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El Sr. ARDANUY manifesta que vota a favor de la proposició, tot i que creu que una sessió 

monogràfica dins del Grup de Treball de Drogues o la creació d’un grup específic dins d’aquest 

grup és insuficient, ja que parlen d’una problemàtica molt polièdrica: de salut pública, de 

seguretat, de convivència, de serveis socials i d’habitatge. En aquest sentit, demana a 

l’Ajuntament lideratge al voltant dels diversos agents implicats en l’abordatge d’aquest 

problema. A més, opina que plantejar als veïns mesures concretes que puguin ser avaluables 

ajudaria a fer avançar les solucions. Conclou que no poden mirar cap a una altra banda i que cal 

implicació i lideratge per part de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ORTIZ dona la benvinguda als veïns i veïnes del Raval que assisteixen a la sessió. 

Explica que pot entendre perfectament la sensació de frustració i indignació davant la situació 

que es viu en aquest barri, però que també vol fer una crida al conjunt de grups municipals. 

Demana als grups que, si volen que l’Ajuntament sigui fort per combatre un problema tan 

complex com aquest, deixin de mentir, de confondre i d’explicar que hi ha solucions màgiques, 

ja que l’únic que fa això és debilitar la capacitat de reacció.  

Afirma que no és cert que no es faci un seguiment d’aquesta problemàtica. Remarca que hi ha 

dos espais de seguiment: d’una banda, el Grup de Treball de Drogues, que properament farà 

una sessió monogràfica sobre aquest tema i tantes altres com faci falta, i de l’altra, una 

comissió de seguiment sobre la problemàtica específica que hi ha al Raval, on participen des de 

comerciants i veïns fins a la Generalitat, Habitatge, Seguretat, l’Àrea de Drets Socials, Salut i 

els grups municipals, i que s’ha reunit a l’octubre i al gener. Afirma que no es pot parlar 

tampoc d’inacció quan s’han multiplicat les intervencions a pisos, Guàrdia Urbana ha convocat 

els Mossos per treballar conjuntament, malgrat no tenir competència en tràfic de drogues, i s’ha 

intervingut en 125 pisos on es fan aquestes activitats per exigir que estiguin a disposició del 

lloguer.  

Remarca que repetir una mentida no la converteix en veritat i que per trobar solucions han 

d’identificar la complexitat de la situació. En aquest sentit, recorda que els grups del PP, Cs i 

del PSC es mantenen en silenci quan parlen de la situació dels habitatges buits i de com les 

ciutats necessiten més mecanismes legals i més eines davant els fons voltor i les entitats 

financeres, que són irresponsables amb el seu parc d’habitatge buit. D’altra banda, opina que, 

després d’haver començat la sessió parlant de la necessitat de lluitar contra l’estigma, algunes 

intervencions no han estat gens afortunades.  

Afirma que el Govern treballa transversalment i que, des de Ciutat Vella especialment, s’hi 

estan deixant la pell perquè saben que aquest problema trenca els barris i afecta profundament 

els veïns. Manifesta que tenen la mà estesa als grups per treballar-hi conjuntament, però els 

demana que deixin de confondre la gent i repetir mitges veritats o mitges mentides que acaben 

fent més difícil donar una solució al problema. 

 

La Sra. BARCELÓ demana a la Sra. Ortiz que li digui en què ha mentit. Li pregunta si és 

mentida la descripció que ha fet d’alguns carrers i si la tinenta d’alcalde s’hi ha passejat amb la 

mirada dels veïns. En aquest sentit, afirma que ser empàtica significa mirar el districte amb els 

ulls dels veïns i sentir el que ells senten.  

Demana responsabilitat a la Sra. Ortiz, cosa que remarca que no vol dir aprovar propostes i fer 

afirmacions o eslògans, sinó que és una qüestió de fets. Assenyala que el Govern és el que 

implementa les mesures i no pas l’oposició, que el que està fent és estendre la mà per treballar 

conjuntament sobre un problema que no s’ha sabut resoldre. A més, subratlla que no es tracta 

d’una qüestió de política, sinó de patiment dels veïns de Ciutat Vella. 
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La Sra. ANDRÉS diu a la tinenta d’alcalde que la institució és molt forta, i que ja ho era abans 

que BC entrés al Govern. A més, assenyala que ella no ha dit en cap moment que fos fàcil 

resoldre aquest problema. Afirma que és molt difícil, però que s’ha de fer. 

 

La Sra. ESTELLER opina que s’ha d’actuar amb molta més determinació per acabar amb 

aquest problema i que cal fer-ho tant des de l’àmbit social com des de l’àmbit de la seguretat. 
 
 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Homs expressa l’abstenció del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 
 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a que a la 

propera reunió del Grup de Treball de Drogues es faci una sessió monogràfica sobre la 

situació a Ciutat Vella, i més específicament al Raval, on participin responsables de Districte, 

de Seguretat i d’Habitatge. En el marc d’aquesta reunió es decidirà la periodicitat de les 

següents sessions sobre aquesta qüestió. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

negociar amb l’Estat espanyol el traspàs de la titularitat del Palau del Lloctinent, per tal que 

aquest edifici pugui incorporar-se al MUHBA i completar l’espai patrimonial del museu que 

constitueix el conjunt monumental de la plaça del Rei. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ recorda que el Palau del Lloctinent forma part del conjunt arquitectònic de 

l’antic Palau Reial Major de Barcelona, juntament amb el Saló del Tinell, la capella de Santa 

Àgata i el mirador del Rei Martí, aquests últims integrats en el Museu d’Història de Barcelona, 

als quals caldria sumar-hi altres dependències que formen part del Museu Frederic Marès. 

Explica que va ser edificat entre el 1549 i el 1557 pel mestre d’obres Antoni Carbonell, i que és 

un edifici de planta rectangular que s’estructura al voltant d’un gran pati central i presenta 

quatre plantes, més els baixos, on es barregen els estils gòtics i renaixentistes. Destaca que 

l’escala d’honor que dona accés al primer pis està coberta amb un excepcional enteixinat de 

fusta tallada a manera de cúpula trapezoïdal, que data del 1553. Assenyala que, bastit amb 

pedra de Montjuïc, a la façana encara són visibles diferents làpides amb les inscripcions 

hebraiques procedents de l’antic cementiri jueu situat a la muntanya, que va proveir de carreus 

els edificis de la ciutat durant els segles XVI i XVII. Remarca que mereix una menció especial la 

porta de Sant Jordi, una porta de bronze realitzada per l’escultor Josep Maria Subirachs el 1975 

en la qual es narra l’expansió de la corona catalanoaragonesa per la Mediterrània.  

Recorda que, tal com indica el seu nom, el Palau del Lloctinent va ser construït per ordre de 

Carles I com a residència del representant reial a Catalunya, tot i que mai no va arribar a 

desenvolupar aquesta funció. Afirma que, de fet, l’edifici va servir com a seu tant de la 

Inquisició com de la Reial Audiència, i que des del 1719 una part va passar a formar part del 

nou convent de Santa Clara, instal·lat per Felip V a l’antic Palau Reial Major. Explica que el 

1835, amb la desamortització de Mendizábal, el Palau del Lloctinent va passar a ser propietat 

de l’Estat, cosa que va propiciar que el 1838 l’arxiver i historiador Pròsper de Bofarull 

sol·licités l’edifici com a seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, encara que la instal·lació de 

fons documentals no es va dur a terme fins al 1853.  

Recorda que l’Arxiu de la Corona d’Aragó va romandre al Palau del Lloctinent fins a l’any 

1994, quan el Ministeri de Cultura va decidir traslladar la totalitat de la documentació de 
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l’Arxiu a la nova seu del carrer Almogàvers. Remarca que, per tant, després d’un llarg procés 

de rehabilitació l’any 2006, la seu històrica de l’Arxiu només va recuperar les funcions 

simbòliques de seu institucional. Afirma que, des de llavors, es pot afirmar que el Palau del 

Lloctinent està infrautilitzat. Explica que només una de les sales de la planta baixa acull una 

programació regular d’exposicions de petit format i entrada lliure, que acostumen a representar 

reproduccions de fons documentals o fotogràfics relacionats amb la ciutat, com «Una mirada a 

l’Hipercor, 30 anys després de l’atemptat» o «Aquest que veieu aquí... Cervantes a Barcelona», 

mentre que la resta de les dependències es limiten a acollir de manera esporàdica les reunions 

del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i alguns seminaris organitzats per l’Arxiu. Afirma 

que aquest magre balanç d’activitats al Palau del Lloctinent es completa amb l’ús que en fa 

puntualment la Delegació del Govern espanyol a Catalunya per a determinats actes oficials, 

com ara la celebració de l’acte central de Catalunya amb motiu del dia de la Constitució. 

Assenyala que, no obstant això, la planta baixa del palau resta oberta al públic durant el dia al 

llarg de tot l’any. Afirma que, d’aquesta manera, la ciutadania té l’oportunitat de contemplar 

l’enteixinat de fusta i la porta de Sant Jordi de Subirachs, i gaudir del pati renaixentista que 

uneix el carrer dels Comtes i la plaça Reial, tot resseguint el traçat de l’antic carrer medieval de 

les Escrivanies. 

Manifesta que, en aquestes circumstàncies, el Grup Municipal d’ERC té el convenciment que 

és més útil i enriquidor per a la ciutat i per als barcelonins i barcelonines que el Palau del 

Lloctinent s’integri en l’espai patrimonial de la plaça del Rei amb la resta d’espais de l’antic 

Palau Reial Major i el subsòl arqueològic de la zona, i que, per tant, deixi de ser de titularitat 

estatal i passi a ser de propietat municipal, seguint els passos del Saló del Tinell, la capella de 

Santa Àgata i el mirador del Rei Sant Martí, que el 1943, juntament amb la Casa Padellàs, van 

esdevenir un nucli fundacional del Museu d’Història de la ciutat (MUHBA). Destaca que, de 

fet, la incorporació del Palau del Lloctinent a l’espai patrimonial de la plaça del Rei 

completaria el discurs museogràfic que planteja el MUHBA i permetria un itinerari històric 

d’aquest espai que es perllongués fins a l’època moderna: si les restes arqueològiques del 

subsòl mostren la Barcelona romana, visigòtica i comtal, i el Saló del Tinell i la capella de 

Santa Àgata són testimonis excepcionals de la baixa edat mitjana, el Palau del Lloctinent és 

l’indret privilegiat per explicar la Barcelona dels segles XVI i XVII.  

Explica que són conscients de la dificultat d’aquestes negociacions, tant pel moment històric 

que viu el país com pel fet de tractar-se de l’edifici més emblemàtic que l’Estat espanyol 

conserva a Catalunya, però que creuen que la significació del Palau del Lloctinent en la història 

de la ciutat i el seu valor patrimonial mereixen l’esforç. Afirma que es tracta d’un objectiu 

històric i legítim de molts barcelonins i barcelonines que tard o d’hora l’Ajuntament acabarà 

assolint. 

 

El Sr. CIURANA assenyala que aquesta proposta és recurrent perquè té una lògica patrimonial 

evident, atesa la continuïtat del Palau del Lloctinent amb el Palau Reial Major i amb els edificis 

del voltant, així com una lògica històrica molt clara, tenint en compte que no s’entén un edifici 

sense els altres. Afirma que té també una lògica museística i de relat de la ciutat, i més tenint en 

compte que el MUHBA s’està plantejant noves ampliacions. Opina que, així mateix, té una 

lògica de gestió, ja que és bo que un espai patrimonial com aquest tingui una gestió unificada. 

Recorda que, de fet, la capella de Santa Àgata no és propietat de l’Ajuntament sinó de la 

Generalitat, però que, en canvi, és gestionada per l’Ajuntament de Barcelona. Manifesta que, 

per tant, el Grup Municipal Demòcrata dona suport a la proposició.  

Explica que dins del Palau del Lloctinent hi ha una pedra, que és la divisa del rei Pere el 

Conestable, o el rei Pere de Portugal, que diu: «No hi ha joia sense pena». Afirma que 

probablement algun dia la ciutat viurà la joia d’haver recuperat totes les cantonades de la plaça 



 

Ref: CCP 2/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 13/ 2/ 2018 18: 25 

30 

del Rei, però que això els haurà costat una pena. Remarca que, en qualsevol cas, perseverar i 

insistir en aquesta qüestió no és menor.  

D’altra banda, manifesta que dissenteix que aquest sigui el principal edifici que té el Govern 

espanyol a la ciutat, ja que també és propietari de la Capitania Militar, el Govern Militar, 

Correus, l’edifici de Duanes, l’edifici del Govern Civil i la Delegació del Govern a Catalunya. 

Opina que si aquest tema es planteja en termes de presència institucional es trobaran amb un 

bloqueig, i que, per tant, el més adequat és parlar de la lògica patrimonial, històrica, museística 

i de gestió que mereix aquest espai. 

 

El Sr. BLANCO explica que també creu que és millor apartar del debat sobre aquesta qüestió 

qualsevol observació sobre una competència entre administracions, ja que si es vol arribar a un 

acord el primer que s’ha d’aconseguir és generar un clima de confiança.  

Manifesta que el Grup Municipal de Cs, a l’hora de valorar aquesta proposició, parteix d’un 

doble desconeixement. Assenyala que, d’una banda, s’ha dit que aquest edifici és un espai 

infrautilitzat, quan s’hi fan moltes activitats perquè continua sent la seu de l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó. Afirma que, tanmateix, desconeixen les possibilitats d’espai disponible en aquest 

edifici. D’altra banda, manifesta que tampoc no coneixen quines són realment les necessitats 

d’ampliació del Museu d’Història de la ciutat.  

Explica que, tot i que no poden valorar el fons de la proposta, observen que tracta l’Estat 

d’Espanya com si fos una administració, quan l’Estat és el conjunt de les administracions del 

país, incloent-hi l’Ajuntament. A més, assenyala que l’edifici és propietat del Ministeri de 

Cultura i que l’Arxiu de la Corona d’Aragó és gestionat per un patronat en el qual estan 

representades paritàriament quatre comunitats autònomes de territoris que antigament formaven 

part de la Corona d’Aragó. Remarca que, per tant, segurament la negociació implica converses 

molt complexes en les quals haurien d’intervenir quatre comunitats autònomes i el Ministeri de 

Cultura.  

Manifesta que el seu grup no s’oposarà mai a un diàleg institucional entre diferents 

administracions de l’Estat, però que desconeixen el motiu essencial de la proposta, o la 

necessitat que es plantegi la utilització d’aquestes espais per ampliar un dels museus més 

representatius de la ciutat. Afirma que, per tant, s’abstindran. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el suport del Grup Municipal del PSC a la proposta. Manifesta que 

comparteixen el que deia el Sr. Ciurana que cal treballar des de la lògica del patrimoni històric i 

museístic de la ciutat per tal d’arribar a un acord, atesa la complexitat de treballar des del punt 

de vista de la propietat de l’edifici, tot fent més èmfasi en el projecte que no pas en altres 

qüestions. Explica que volien tenir una possibilitat més àmplia d’estudiar els usos d’aquest 

edifici, però que els sembla correcte que estigui vinculat al MUHBA i que pugui tenir un 

rendiment superior i oferir un major retorn a la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que aquest palau acull l’Arxiu de la Corona d’Aragó i usos 

diversos, com exposicions i altres activitats que són d’interès per a la ciutat, però que una altra 

cosa és que es consideri que s’hi poden fer unes altres activitats. Explica que desconeixen si el 

MUHBA ha intentat parlar amb el Patronat de l’Arxiu per aconseguir una col·laboració amb 

sales, o amb algun objecte d’exposició, en benefici del conjunt de Barcelona. En aquest sentit, 

afirma que troben a faltar una justificació del motiu pel qual es vol, no només la gestió d’unes 

sales o de tot el conjunt de l’edifici, sinó també la seva titularitat. Remarca que per al Grup 

Municipal del PP l’important són els projectes i que, per tant, caldria veure si el MUHBA té un 

projecte per al Palau del Lloctinent que veritablement reporti a la ciutat i si és necessari tenir la 

titularitat de l’edifici per fer-lo. Opina que, tal com està redactada la proposta, sembla que 

només es vulgui la part patrimonial de l’edifici per poder dir que pertany a la ciutat.  
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Manifesta, però, que no s’oposen al fet que l’Ajuntament tingui un projecte valuós per a aquest 

espai i que es negociï amb el Ministeri. D’altra banda, opina que les activitats que avui es 

desenvolupen a l’edifici són d’interès, com les exposicions esmentades, que han tingut una gran 

afluència de públic. En aquest sentit, remarca que a Barcelona hi ha edificis que són propietat 

de diverses administracions i que això no significa que les activitats que s’hi fan no siguin 

d’interès per a la ciutat. 

Conclou que s’abstindran, atès que creuen que falta un projecte que justifiqui la proposta. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, creuen que la proposta de 

demanar aquest canvi de titularitat del Palau del Lloctinent ha d’anar també acompanyada del 

fet que l’Arxiu passi a ser de titularitat municipal i que, per tant, la seva gestió com a 

equipament municipal estigui integrada en la xarxa d’arxius municipals. Explica que pensen 

que s’hauria de fer el mateix respecte a la torre de Martí l’Humà, el titular de la qual la té 

permanentment tancada al públic. Afirma que, alhora, també troben encertat que el conjunt 

arquitectònic de la plaça del Rei tingui uns fonaments d’identitat del MUHBA.  

Manifesta que, malgrat que votaran favorablement la proposta, tenen el dubte de com es podrà 

negociar el retorn d’un patrimoni de les barcelonines amb el Ministeri de Cultura en la situació 

d’excepcionalitat política actual, quan actualment aquest organisme aplica un IVA cultural 

exclusiu per als catalans i té les subvencions retingudes i escrutades des del Tribunal 

Constitucional.  

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a la proposició. Afirma que, a banda de la 

coherència de tot el que s’ha plantejat, cal també prendre consciència de tots aquells 

equipaments i infraestructures de la ciutat que pertanyen a l’Estat, algunes de les quals tenen un 

baix ús. Opina que, per tant, l’Ajuntament té l’obligació d’intentar incorporar peces que 

permetin millorar la seva xarxa d’utilitat pública des del punt de vista cultural. 

 

El Sr. MONTANER dona la paraula al comissionat de Cultura. 

 

El Sr. SUBIRATS agraeix al Sr. Puigcorbé la proposició i expressa el vot favorable. Manifesta 

que entenen que la proposició diu que cal negociar amb l’Estat espanyol el traspàs de titularitat 

de l’edifici per tal que es pugui incorporar a la xarxa del MUHBA i completar així el patrimoni 

cultural de la plaça del Rei, que gestiona en bona part aquest museu. Destaca que aquest edifici 

té 3.400 m², cosa que significa que s’hi incorporaria un espai significatiu. Manifesta que ell 

també creu que la ciutat necessita projectes vinculats a metres quadrats, i que està segur que el 

Sr. Joan Roca, director del MUHBA, amb el seu dinamisme habitual, ràpidament trobaria ús 

per a aquests 3.400 m².  

Explica que l’ICUB ja ha demanat una entrevista amb el Ministeri de Cultura per tirar endavant 

la negociació que es planteja en la proposició i d’altres. Recorda que, per exemple, Barcelona 

és l’única província que no té biblioteca provincial i que també cal parlar amb el Ministeri 

d’altres peces que estan en desús, com l’edifici del Banc d’Espanya a plaça Catalunya.  

Remarca que un aspecte que afegeix complexitat a la negociació és el fet que en el Patronat de 

l’Arxiu hi ha quatre comunitats autònomes que històricament hi han estat vinculades. D’altra 

banda, subratlla que aquest Patronat, que es va constituir fa onze anys, no s’ha reunit mai fins 

ara. A més, assenyala que ni la Diputació ni l’Ajuntament formen part del Patronat, i que 

l’única institució del Principat que en forma part és la Generalitat. Afirma que en les 

circumstàncies actuals, sense un titular de Cultura a la Generalitat, la manca de presència del 

món local en aquest àmbit pot també dificultar la negociació amb l’Estat.  
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El Sr. PUIGCORBÉ agraeix a tots els grups la seva posició i al Sr. Subirats la manera com ha 

entomat la proposició i la diligència amb què ha actuat.  

Afirma que és evident que el projecte l’ha de fer el MUHBA, però que tota la plaça en si 

reuneix molts segles d’història, des del subsòl fins al Palau del Lloctinent. D’altra banda, 

manifesta que és clar que l’edifici està infrautilitzat, ja que l’Arxiu es troba al carrer 

Almogàvers 77. A més, remarca que el comissionat acaba de dir que el patronat no s’hi reuneix 

mai. 

Finalment, demana que s’arregli la façana de la capella de Santa Àgata, que és plena de sutge, 

entre altres coses. 

 

El Sr. CIURANA manifesta que, coneixent l’edifici del Palau del Lloctinent i pensant en la 

utilització d’aquest tipus d’edificis nobles, es pot dir que està infrautilitzat i que l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó podria tenir una altra seu perfectament. D’altra banda, explica que li consta 

que hi ha un encàrrec a un arquitecte per fer un estudi sobre el conjunt del Palau Reial Major. 

Opina que, per tant, seria bo incorporar aquest espai en l’estudi que es fa dels diferents cossos 

que han de participar en el futur del MUHBA. 

 

El Sr. BLANCO assenyala que, a banda del Patronat, hi ha moltes institucions i associacions 

que fan activitats en aquest edifici, que a més té tota la planta baixa oberta a la ciutadania. 

Opina que, per tant, la situació no és tan greu com se’ls explica. Recalca que l’únic que demana 

és diàleg institucional i tenir en compte els diferents usos que es poden ubicar en aquest edifici. 

Afirma que no es tracta d’afegir metres quadrats i després veure què es pot fer, sinó que primer 

s’ha de tenir un projecte. 

 

La Sra. ANDRÉS, la Sra. ROVIRA, el Sr. ARDANUY i el Sr. MONTANER renuncien a fer 

una segona intervenció. 

 

 El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa l’abstenció de Cs, 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, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8240) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Demanar al Govern 

municipal que conservi les activitats escèniques a l’Anfiteatre Grec durant l’agost, prorrogant la 

concessió iniciada al 2017 per la gestió de les mateixes i que suposava per primera vegada obrir 

l’espai a l’agost per a una oferta cultural a la ciutat. 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que el 2017, quan el Grup Municipal del PSC tenia la responsabilitat 

política de l’àrea de Cultura, es va estendre el festival Grec a l’amfiteatre del Grec durant el 

mes d’agost. Explica que, tot i que no van disposar de gaire temps per organitzar-ho, 

consideren que aquesta prolongació del festival va ser un èxit, ja que va aplegar 50.000 

persones amb una programació variada. Assenyala que això es va fer a través d’un concurs 

públic, al qual es va presentar una empresa que va guanyar i que va obtenir un contracte que és 

prorrogable. Manifesta que, atès l’èxit d’aquesta convocatòria per garantir oferta cultural a la 

ciutat durant el mes d’agost i per donar més trajectòria i rellevància al Grec en el posicionament 

internacional dels festivals d’estiu, demanen al Govern municipal que mantingui aquesta 

activitat durant el mes d’agost i que prorrogui el contracte esmentat. 
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El Sr. CIURANA afirma que aquesta proposició els genera molts dubtes. Explica que, des del 

Grup Municipal Demòcrata, comparteixen la necessitat de dotar el teatre Grec d’una oferta 

cultural important durant el mes d’agost, però que, tal com ja van dir en el seu moment, no 

estan d’acord amb el mètode que es va utilitzar per fer-ho. Recorda que el concurs va quedar 

desert i que després es va haver de fer un procediment negociat amb les tres empreses que 

s’havien presentat, segons el qual l’Ajuntament assumia 300.000 euros de les despeses 

d’infraestructura que es presentaven per a la programació. Assenyala que, tenint en compte els 

15 espectacles que es van fer —en comptes dels 20 que s’havien plantejat en el concurs— i el 

nombre total d’espectadors, l’ocupació va ser d’una mitjana de 1.000 persones per espectacle i, 

per tant, d’un total de 15.000 persones. Afirma que això significa que la despesa municipal de 

300.000 euros suposa una mitjana de 20 euros per espectador, cosa que creu que és com repartir 

un xec de 20 euros a cada espectador. 

Manifesta que, tot i compartir que probablement cal una inversió pública per fer possible 

aquesta oferta cultural, tenen molts dubtes que aquest camí sigui l’idoni. Explica que, no 

obstant això, no saben si els acords del Govern amb l’empresa organitzadora incloïen una 

pròrroga gairebé inercial, perquè aleshores l’empresa fa uns càlculs de retorn de la inversió 

inicial. D’altra banda, opina que el mes de febrer ja s’hauria d’haver tancat la programació 

d’espectacles per al mes d’agost. En aquest sentit, manifesta que els sobta que l’ICUB no hagi 

estat prou diligent per acordar aquesta situació. Assenyala que, tenint en compte tots els dubtes 

exposats, definiran el seu vot en la segona intervenció. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el suport a la proposta del Grup Municipal de PSC. Remarca que 

aquesta proposta mostra la incertesa que hi ha sobre la programació d’activitats culturals durant 

el mes d’agost a la ciutat, quan abans ja han dit que cal evitar al màxim la incertesa del sector 

cultural. Explica que creuen que és important mantenir l’obertura de les activitats escèniques a 

l’amfiteatre Grec a l’agost, i que els agradaria saber què pensa fer el Govern, tenint en compte 

que el concurs era per a un any i es podia prorrogar. D’altra banda, opina que s’hauria pogut 

presentar el balanç d’aquesta activitat a la Comissió al setembre, quan el Grup Municipal del 

PSC encara dirigia l’àmbit de Cultura.  

Es refereix a la importància de complir els criteris d’accessibilitat, no només a l’amfiteatre 

Grec, sinó a tots els esdeveniments culturals. Destaca que Barcelona és un referent en 

accessibilitat, però que alguns equipaments poden presentar problemes en aquest sentit. Pel que 

fa a això, pregunta a la Sra. Andrés si sap si es van complir tots els criteris d’accessibilitat en 

aquest cas i si hi va haver alguna queixa. A més, explica que també voldrien saber si el concurs 

que es va fer complia el criteri d’accés a la cultura, no només per diversitat funcional, sinó 

també en cas de problemes econòmics.  

Conclou que estan d’acord que durant el mes d’agost hi hagi activitat a l’amfiteatre Grec, però 

que volen programes perquè els artistes, que ja pateixen la incertesa de la seva professió, 

puguin tenir seguretat per part de les administracions públiques. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ recorda que l’any passat l’Ajuntament va decidir ampliar l’oferta cultural 

del Teatre Grec el mes d’agost amb fons provinents de la taxa turística. Explica que, per 

aquesta raó, l’empresa Pelaimas, del Grup Mas i Mas, va obtenir un contracte negociat sense 

publicitat, amb una durada d’un any prorrogable, que li va permetre organitzar, juntament amb 

Focus i Bitò, el festival de les Nits d’Agost del Teatre Grec, amb una programació de 14 

espectacles entre el 4 d’agost i el 3 de setembre. Assenyala que el Grup Municipal del PSC, que 

fins ara portava l’àrea de Cultura, proposa que es doni continuïtat a l’experiència de l’any 

passat i, per tant, demana que el Govern municipal prorrogui la concessió de la gestió atorgada 

el 2017. Explica que no acaben d’entendre com és que, si l’ICUB volia mantenir la 
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programació artística del Teatre Grec per a aquest agost, no en va preveure amb prou antelació 

l’adjudicació del disseny, la gestió i la realització a través d’un concurs públic. A més, remarca 

que aquesta adjudicació, com totes les referents en el món de l’espectacle, hauria de ser d’un 

mínim de dos anys seguits, per tal de donar estabilitat als programadors i afavorir un nivell de 

qualitat de l’oferta cultural. 

Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, consideren que perllongar la programació 

d’espectacles al Teatre Grec durant el mes d’agost és una bona proposta cultural per a la 

ciutadania i els visitants, i que tenen l’obligació de trobar la fórmula idònia per dur-la a terme. 

Explica que tenen entès que el contracte de concessió de l’any passat incloïa una clàusula que 

establia la possibilitat de prorrogar-lo, i pregunta si l’ICUB ha informat l’empresa adjudicatària 

de la intenció de fer efectiva la pròrroga en el termini establert. Afirma que, si no ho ha fet, 

votaran a favor de la proposta i, a més, demanaran als responsables de Cultura que siguin més 

seriosos, atès que el sector de l’espectacle ja està prou castigat com per afegir-hi més 

inseguretat. Explica que, en cas que sí que s’hagi avisat la UTE que no es renovarà el contracte, 

creuen que el Govern municipal és lliure de fer el que cregui més convenient i, per tant, 

s’abstindran.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup Municipal del PP va valorar positivament l’oferta 

d’activitats escèniques a l’amfiteatre Grec durant el mes d’agost i el procediment que es va 

utilitzar per adjudicar-ne la programació. Assenyala que, tot i que es pot valorar si els recursos 

que es van utilitzar van ser prou eficaços, cal tenir en compte que es tracta d’un projecte 

incipient. Explica que cal millorar-lo perquè tingui més capacitat d’atreure públic i suposi un 

cost inferior per a l’Ajuntament, però que consideren que cal consolidar aquest tipus de 

projectes que són positius per a la ciutat. Manifesta que, per tant, donaran suport a la proposta. 

D’altra banda, afirma que la qüestió de la pròrroga és un aspecte tècnic que cal veure com es 

pot resoldre de cara a aquesta temporada.  

 

La Sra. ROVIRA afirma que, des del Grup Municipal de la CUP, votaran en contra de 

continuar aquesta concessió de la gestió del Teatre Grec durant el mes d’agost del 2018, ja que 

entenen que no té un retorn social, ni un retorn per a la ciutat ni per a les seves veïnes, que és 

una de les funcions que han de tenir els diferents equipaments i espais culturals. Remarca que, 

de fet, aquesta mesura es va proposar sobretot per atraure els turistes que visiten la ciutat a 

l’agost. Manifesta que, alhora, aquest no és el tipus de gestió que el seu grup defensa. Explica 

que pensen que teatres com el Grec han d’estar fora del circuit comercial i de la indústria 

cultural, i cal posar-los a disposició de projectes que puguin ser alternatius, de programes 

contraculturals i d’avantguarda, i d’una cultura en general que es creï en els moviments 

populars de la ciutat i dels barris i que difícilment té cabuda en els circuits comercials actuals.  

Conclou que, tal com ja van dir en el seu moment, no comparteixen aquesta mesura, ni la gestió 

que se’n fa, ni el model cultural en què es basa. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que, tot i estar d’acord que el Teatre Grec acolli activitats 

culturals durant el mes d’agost, no sap si la solució ha de ser la pròrroga de la concessió, ni 

tampoc els termes en què es plantejaria. Afirma que, davant la manca d’informació respecte a 

aquest tema, s’abstindrà. 

 

El Sr. SUBIRATS explica que l’any passat es va prendre aquesta iniciativa en resposta al fet 

que actualment hi ha molta gent que es queda a la ciutat a l’agost i que, a més, hi ha un 

contingent de turisme important en aquesta època de l’any. Afirma que aquesta experiència va 

ser una prova pilot i que la seva continuïtat depenia del Govern.  
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Assenyala que, tal com s’ha dit, la convocatòria es va fer tardanament. Recorda que la primera 

vegada va quedar deserta i, posteriorment, a finals de març, tres empreses en forma d’UTE 

(Mas i Mas, Focus i Bitò) van acceptar l’organització de 14 espectacles amb 15 funcions. 

Remarca que la capacitat total del Grec són 1.900 persones i que, per tant, si es multiplica 15 

per 1.900, és impossible arribar a 50.000 euros. Explica que, tenint en compte que la mitjana 

d’assistència als actes va ser d’unes mil persones, els costos van ser importants, les empreses 

no van quedar contentes i hi va haver un dèficit de més de 30.000 euros. Afirma que, de fet, 

dues empreses ja els han dit que no volen seguir amb aquesta iniciativa i només n’hi ha una que 

sí que hi ha mostrat interès i els ha manifestat que ja ha adquirit alguns compromisos. 

Manifesta que des de Cultura estan disposats a parlar amb aquesta empresa, a tirar endavant els 

compromisos contrets per evitar problemes als artistes i a buscar espais que puguin ser més 

idonis, tenint en compte que l’any passat hi va haver força més assistència de ciutadans de 

Barcelona i de l’àrea metropolitana que de turistes.  

Explica que, en les relacions que han mantingut amb el conjunt d’empreses, s’han manifestat 

favorables a estudiar altres emplaçaments i altres tipus d’organització d’esdeveniments per al 

mes d’agost perquè creuen que és important mantenir la programació cultural durant aquest 

mes. Manifesta que, per tant, proposen, amb l’acord del Consell de Cultura, presentar un pla 

sobre les activitats del mes d’agost de cara al proper any. Conclou que, atès que constaten 

aquesta necessitat però no estan satisfets amb la fórmula adoptada, s’abstindran.  

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que agraeixen el posicionament de tots els grups, i especialment 

del Govern, després del balanç que ha fet de l’edició de l’any passat. Explica que ells també 

vinculen el resultat d’aquest balanç al fet que la iniciativa es va organitzar tard, i que tenint en 

compte que ja és febrer demanen que s’apliqui la pròrroga del contracte per garantir la 

continuïtat del programa durant el mes d’agost.  

Assenyala que, tal com s’ha dit, els 300.000 euros que hi va destinar l’Ajuntament provenien de 

la taxa turística i eren per a infraestructura, neteja i seguretat, mentre que la programació corria 

a càrrec de les empreses organitzadores. Explica que per al Grup Municipal del PSC és 

prioritari garantir la continuïtat de la programació a l’agost i buscar les vies per fer arribar la 

programació als ciutadans i ciutadanes de Barcelona en primera instància. Remarca, però, que 

els agradaria que es mantingués obert l’amfiteatre Grec a l’agost, que és un espai que pensen 

que s’ha de potenciar. Subratlla que és un lloc que forma part de la muntanya de Montjuïc, on 

tots els grups municipals s’han esforçat durant anys a buscar-hi usos i referències. A més, 

destaca que és un espai privilegiat, especialment a l’estiu. Manifesta que, per tant, no s’oposen 

al fet que hi hagi programació del Grec distribuïda per la ciutat, però que volen que també hi 

sigui a Montjuïc, un dels pocs espais verds que té la ciutat.  

Finalment, diu al Sr. Ciurana que valoren molt els càlculs econòmics que ha fet, però que 

creuen que en cultura no s’ha de treballar des d’aquest punt de vista, sinó en termes de 

rendibilitat per a la ciutat i de creixement de tota la cultura.  

 

El Sr. CIURANA afirma que està una mica perplex per la posició del Govern, i pregunta si es 

prorroga o no el contracte. Manifesta que, pel que ha dit el Sr. Subirats, entén que el proper mes 

d’agost no hi haurà activitat al Teatre Grec.  

Pel que fa als càlculs econòmics, opina que haurien de pensar si aquests 300.000 euros no es 

podrien utilitzar millor, per exemple destinant-los a artistes emergents. 

Conclou que el Grup Municipal Demòcrata s’abstindrà. 

 

La Sra. BARCELÓ opina que a hores d’ara el Govern municipal hauria de saber quina serà 

l’activitat cultural durant el mes d’agost a la ciutat i a l’amfiteatre Grec, i més quan hi havia 

gent que estava pendent d’aquest concurs. Explica que no la deixa de sorprendre que 
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l’Administració pública i el Govern municipal representin aquesta incertesa. Demana que 

properament es presenti l’oferta cultural que hi haurà durant l’estiu a la ciutat, que opina que 

els grups ja haurien de conèixer. Finalment expressa el vot a favor de la proposició. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ afirma que no se’ls ha aclarit el tema de la pròrroga, i que no entén que es 

faci una provat pilot si no hi ha una pròrroga després. A més, opina que 30.000 euros no són 

una pèrdua molt gran per a una UTE, ja que es poden rescabalar a l’any següent. Conclou que 

el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la proposició perquè creuen que el més important 

que pot fer un Govern municipal és mantenir els compromisos. 

 

La Sra. ESTELLER declina fer una segona intervenció.  

 

La Sra. BENEDÍ constata que la Sra. Rovira s’ha absentat.  

 

El Sr. ARDANUY afirma que s’abstindrà.  

 

El Sr. SUBIRATS precisa que no es prorrogarà el contracte anterior, però que hi haurà oferta 

cultural durant el mes d’agost. 

 

El Sr. CIURANA remarca que s’acaba d’aprovar que s’exerceixi la pròrroga i, uns segons 

després, el comissionat diu que no hi haurà pròrroga.  

 

La Sra. BENEDÍ diu al Sr. Ciurana que ha exhaurit el seu temps d’intervenció i que potser la 

Sra. Andrés, que és la ponent, volia dir el que ell acaba de dir.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que precisament anava a fer aquesta observació al comissionat, tot i 

que entén que encara no estigui familiaritzat amb les dinàmiques de les comissions.  

 

 La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Ciurana expressa l’abstenció del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, 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, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8228) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: instar al Govern 

municipal a presentar en la propera Comissió una proposta per posar fi al col·lapse actual de la 

Mesa d’emergències socials, destinada a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 

d’emergència social. 

 

 La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP està molt preocupat pel col·lapse que 

pateix la Mesa d’Emergències Socials, que ha crescut un 400% en dos anys, ja que ha passat de 

70 persones en llista d’espera el mes d’octubre del 2015 a 280 el gener del 2018. Recorda que 

en aquesta mesa es fa la destinació d’habitatges per a situacions d’emergència social i que, per 

tant, aquest col·lapse és greu perquè hi ha famílies que necessiten un habitatge i no tenen 

resposta per part de l’Ajuntament de Barcelona.  

Manifesta que es pregunten per què s’ha triplicat el nombre de famílies i persones que estan 

pendents de rebre un habitatge i per què la mitjana d’adjudicació d’habitatges era de 26 

habitatges al mes i a partir del mes de gener del 2018 ha baixat a 16. Afirma que aquesta 
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lentitud en l’adjudicació d’habitatges fa que la llista d’espera es vagi fent més gran. Explica que 

el seu grup ha preguntat quant temps triga de mitjana una família a rebre un habitatge des que 

ho sol·licita, però que el Govern no els ha respost. Assenyala que, tanmateix, tenen les 

respostes d’adjudicació de cada any i cada mes al llarg de tot aquest temps: l’octubre del 2015, 

70 casos; el novembre del 2015, 65; l’octubre del 2017, 243; el novembre del 2017, 237, i el 

gener del 2018, 280. Afirma que, per tant, la mitjana, és de 26,5 habitatges al mes.  

Subratlla que, entre les persones que hi ha a la llista d’espera, hi ha aquelles que poden perdre 

de manera imminent el seu habitatge per un desnonament o desallotjament, de manera que la 

falta de resposta o lentitud de la Mesa d’Emergències Socials fa que aquestes persones estiguin 

sense habitatge fins a tenir-ne un altre. Recorda que BC es va presentar a les eleccions amb 

lemes com «Una ciutat sense desnonaments», i que ara té l’obligació de proveir d’habitatge 

aquelles persones que pateixen un desnonament o un llançament.  

Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, demanen que s’augmenti l’adjudicació 

d’habitatges de la Mesa d’Emergències Socials i que es resolguin amb molta més celeritat tots 

aquests expedients, a part d’incrementar el nombre d’habitatges que estiguin a disposició 

d’aquesta mesa, per tal que no s’acumulin tantes persones a la llista d’espera.  

 

La Sra. FANDOS afirma que el Grup Municipal Demòcrata comparteix que cal agilitzar 

l’adjudicació d’habitatges per part de la Mesa d’Emergències Socials i resoldre la situació que 

hi ha actualment, que afecta persones de gran vulnerabilitat. Remarca que aquest és un exemple 

més de l’empitjorament de les condicions socials que s’ha produït en el mandat actual, en el 

qual hi ha més persones que dormen al carrer, més assentaments irregulars i més persones en 

llista d’espera a la Mesa d’Emergències Socials.  

Explica que, malgrat compartir aquesta preocupació amb el grup proposant, els sorprèn que 

sigui precisament el PP el partit que vulgui liderar les solucions a les famílies vulnerables de la 

ciutat, quan el Govern d’aquest partit va decidir impugnar una part de la Llei del 24/2015, de 

mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, el protocol sobre pobresa 

energètica o l’impost sobre pisos buits, aprovats per la Generalitat. Afirma que, per tant, tot i 

compartir que és essencial resoldre la saturació que hi ha a la Mesa d’Emergències Socials i no 

estar d’acord amb la manera com treballa el Govern tots aquests temes, creuen que no és just 

que el PP plantegi aquesta petició, quan posa totes les traves possibles en aquests aspectes. 

Manifesta que per això s’abstindran. 

 

La Sra. BARCELÓ subratlla que a Barcelona hi ha entre 40 i 50 desnonaments setmanals 

segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Afirma que el grup de govern creia que això 

era fàcil de solucionar, i així ho va prometre en campanya electoral, però que la realitat és que 

no pot fer-ho. Remarca que el nombre d’habitatges adjudicats per la Mesa d’Emergències 

Socials ha baixat de 367 el 2016 a 218 el 2017. A més, assenyala que al desembre del 2017 hi 

havia 305 sol·licituds en gestió i 232 amb informe favorable però pendent d’adjudicació d’un 

habitatge, fet que implica més de 500 famílies en espera. Explica que, en una pregunta que va 

fer en un plenari municipal, l’alcaldessa li va dir que hi havia 54 dies de llista d’espera per 

família. Pregunta quina és la llista d’espera actual.  

Afirma que el Govern va prometre una cosa que no és capaç de complir i sembla que tenir 

accés a un habitatge social és qüestió de sort. Demana al Govern municipal que agilitzi els 

tràmits i que no presenti mesures que no arriben enlloc. En aquest sentit, recorda que en quatre 

mesos la justícia ha dictat tres sentències contràries a la taxa sobre habitatges buits creada per 

l’Ajuntament de Barcelona, que era la «mesura estrella» de la Sra. Colau. D’altra banda, afirma 

que el Govern té molts problemes a l’hora de negociar amb petits i grans propietaris. 

Remarca que és a les mans del Govern municipal crear un protocol per detectar i prevenir les 

famílies que pateixen desnonaments; presentar les denúncies oportunes per desallotjar els 
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ocupants d’habitatges que es podrien destinar a habitatge social, i impulsar mesures per lluitar 

contra les màfies que revenen i reallotgen pisos a famílies vulnerables.  

 

La Sra. BENEDÍ afirma que el Grup Municipal d’ERC comparteix el text de la proposició i és 

molt crític també amb la gestió del Govern municipal, però que el cinisme del PP arriba a límits 

extrems. Recorda que, el passat mes de novembre, a petició del PP, el Ple del Tribunal 

Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei catalana de 

mesures de protecció del dret a l’habitatge de persones que es troben en risc d’exclusió 

residencial. Destaca que aquesta llei permetia utilitzar temporalment habitatges buits d’entitats 

financeres per donar-los un ús social a partir d’un sistema d’expropiació temporal de l’ús de 

l’habitatge. Assenyala que també preveia un sistema perquè les entitats bancàries i els grans 

propietaris poguessin oferir un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguessin a punt 

de ser desnonades, la qual cosa evitaria desnonaments i impediria treure la gent de casa sense 

oferir-li un lloguer social. Remarca que la Mesa d’Emergències Socials és l’encarregada de 

valorar els expedients que s’hagin instruït des de les oficines d’habitatge de Barcelona i 

d’adjudicar els habitatges del fons de lloguer social, i que és precisament el PP, amb els seus 

recursos al Tribunal Constitucional, el que ha impedit poder disposar d’aquest fons de lloguer 

social disponible, que es traduiria en més habitatge per a les emergències socials.  

Afirma que es parteix d’un context d’extrema gravetat i feblesa, atès que els habitatges, els 

barris, el teixit comercial, l’espai públic i molts altres elements que configuren la vida en comú 

a la ciutat estan sent subjectes d’un procés d’acumulació per despossessió, provinent 

d’inversions estrangeres, rendistes, bancs, immobiliàries, fons voltors i grans tenidors en 

general, que veuen el moment perfecte per capitalitzar el valor dels seus habitatges. Remarca 

que a aquests agents els protegeix la legislació estatal en matèria d’habitatge, que principalment 

emana de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), que regula el mercat del lloguer a tot l’Estat 

espanyol.  

Conclou que, malgrat estar d’acord en el text de la proposició, no entraran en el joc cínic del 

Grup Municipal del PP i votaran en contra de la seva proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que, des del Grup Municipal del PSC, comparteixen molts dels 

comentaris que han fet la resta de grups. Afirma que s’abstindran, no perquè no estiguin 

d’acord en el que diu la proposició, sinó perquè l’increment de casos a la Mesa d’Emergències 

Socials, o de persones amb necessitat d’habitatge a lloguer assequible, es deu en bona part a la 

LAU. Recorda que, l’any que es va publicar aquesta llei, l’Ajuntament ja va fer un escrit 

conjunt des del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona en què deia que ni els terminis 

legals que establia ni el que implicava per als llogaters afavoriria el lloguer, i que comportaria 

una gran problemàtica.  

Explica que, segons les dades publicades, el mes de gener hi ha 63 nous casos a la Mesa 

d’Emergències Socials. Manifesta que, en vista de la memòria del Consorci de l’Habitatge de 

Barcelona, pensen que cal treballar molt, no només demanant al Govern que modifiqui la LAU, 

o fent que altres instàncies administratives o polítiques estableixin mesures, sinó també 

treballant les pròpies. En aquest sentit, afirma que han vist algunes dades al web municipal que 

no evolucionen positivament. Explica que, per exemple, la mediació amb acord favorable ha 

caigut un 7% del 2014 al 2016, que és l’any de l’última memòria del Consorci de l’Habitatge. 

Pel que fa a les col·laboracions amb la Generalitat dins del mateix Consorci de l’Habitatge, 

assenyala que el 2014 es van donar 2.500 ajuts al lloguer i el 2016 se’n van donar 500 menys. 

Així mateix, afirma que els ajuts per a urgències especials per a pagament d’habitatge de 

lloguer han caigut a la meitat del 2014 al 2016. Opina que forma part de la feina del Govern 

municipal revertir aquesta situació i pressionar perquè les administracions assumeixin les seves 

responsabilitats. 
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La Sra. ROVIRA manifesta que al Grup Municipal de la CUP els sembla un despropòsit que el 

Grup Municipal del PP presenti aquesta proposició, tenint en compte que és el mateix partit 

que, conjuntament amb tot l’entramat juridicopolític de l’Estat espanyol, té les institucions 

catalanes i els ajuntaments intervinguts econòmicament. Afirma que el fet que aquest partit 

presenti propostes d’habitatge social, que requereixen un pressupost i una legislació 

determinada, és una contradicció en si mateixa, de la mateixa manera que ho és que el mateix 

partit que va tombar la llei catalana contra els desnonaments ara defensi el dret a l’habitatge. 

Remarca que aquest partit també està en contra de la regulació del preu del lloguer, que avui és 

la principal causa d’expulsió de la gent de casa seva, i que ja l’any 2009 va donar suport a la 

llei del desnonament exprés, juntament amb el PSOE. Manifesta que creuen que no es pot ser 

més cínic amb aquesta proposta, i demana al PP que torni els diners que el seu partit ha robat a 

la classe treballadora, que revisi les seves propostes i que tregui les mans dels municipis i les 

institucions catalanes, ja que potser així podran començar a parlar sobre el dret a l’habitatge. 

 

El Sr. MONTANER opina que el fet que la proposició que avui planteja el Grup Municipal del 

PP tracti de la preocupació per la Mesa d’Emergències Socials no solament és cínic, sinó 

totalment indigne. Recorda que la Mesa d’Emergències Socials forma part del Consorci de 

l’Habitatge, participat en un 60% per la Generalitat de Catalunya i un 40% per l’Ajuntament de 

Barcelona, i és on van les persones i famílies més vulnerables al final d’un procés de 

desnonament. Remarca que, en els darrers anys, el 81% dels habitatges de la Mesa són aportats 

per l’Ajuntament de Barcelona i només el 19% per la Generalitat de Catalunya, i que 

l’Ajuntament no hi aporta el 40% del pressupost, tal com li correspondria, sinó el 85%. Afirma 

que, per tant, l’Ajuntament de Barcelona fa actualment d’Estat i de Govern. A més, subratlla 

que, en últim terme, qui regeix la Mesa d’Emergències Socials és el Govern de l’Estat, que, a 

més de no invertir en habitatge, avui dirigeix la Generalitat.  

Destaca que la Llei 24/2015, que el PP va recórrer al Tribunal Constitucional, era un instrument 

molt valuós perquè els grans tenidors tinguessin l’obligació de reallotjar les persones que 

desnonaven, i que la LAU, que ha rebaixat el termini mínim del lloguer de 5 a 3 anys, és el 

factor determinant perquè hi hagi desnonaments. Explica que cal tenir en compte que més de la 

meitat dels desnonaments són per impagament del lloguer i el 23% per precaris que estan en 

pisos buits d’entitats bancàries. Afirma que, en aquest marc, gran part de les causes del 

problema es deuen a les polítiques del Govern del PP, que només inverteix el 0,056% del seu 

PIB en habitatge, quan als països europeus aquesta inversió se situa entre l’1 i el 2%.  

 

La Sra. ESTELLER opina que el Govern parla de cinisme i indignitat i es dedica a fer judicis 

de valor i a responsabilitzar els altres per ocultar la seva incompetència i incapacitat de resoldre 

els problemes de les persones que es queden sense habitatge, que és responsabilitat del Govern. 

Demana al Sr. Montaner que respongui del que fa i digui quants habitatges s’estan adjudicant i 

per què no s’adjudiquen els habitatges que el Govern es va comprometre a adjudicar. Reitera 

que el nombre d’habitatges adjudicats ha baixat de 33 l’octubre del 2015 a només 16 el gener 

del 2018, i pregunta a què es deu això.  

D’altra banda, remarca que quan el Govern espanyol aplica l’article 155 està en funcions i no 

pot fer política ni distribuir partides que prèviament no estiguessin consignades. Afirma que, 

per tant, no pot decidir sobre les polítiques o els pressupostos del Consorci de l’Habitatge. 

Opina que tampoc no es pot culpar de la situació els recursos al Tribunal Constitucional. Pel 

que fa a això, afirma que si la Generalitat va acordar una llei que era d’impossible compliment 

és la seva responsabilitat. Demana al Govern municipal que se centri en l’habitatge 

d’emergència i en les persones que estan en llista d’espera i no defugi les seves responsabilitats. 
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La Sra. FANDOS explica que la sorprèn que la Sra. Esteller digui que es fan judicis de valor, 

quan estan parlant de coses tan reals com la impugnació de lleis que propiciaven que les 

persones no haguessin de marxar de casa seva, o com la intervenció de la Generalitat, que en 

aquest moment no pot fer res. Afirma que, en tot cas, els judicis de valor els fan els que 

intervenen les institucions d’una manera vergonyosa.  

Manifesta que, malgrat que pot estar d’acord que l’Ajuntament de Barcelona no està actuant 

per resoldre la llista d’espera que hi ha per als pisos d’emergència social, la Sra. Esteller 

tampoc no té cap mena de raó i el que hauria de fer és ajudar-los a posar fi a la situació que 

avui hi ha a la Generalitat. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que és evident que totes les administracions públiques haurien de fer 

molt més en matèria d’habitatge social, però que ells pregunten per les responsabilitats del 

Govern municipal. Pregunta al Sr. Montaner si està satisfet amb el Pla pel dret a l’habitatge i 

creu que les mesures que ha implantat el Govern són suficients, o bé pensa que hauria de 

rectificar i implantar noves mesures.  

Subratlla que a Barcelona hi continuen havent entre 40 i 50 desnonaments diaris, i que el Pla 

pel dret a l’habitatge, al qual el seu grup va donar suport, s’ha convertit en un pla lent i 

insuficient. A més, afirma que el Govern ha de donar explicacions, no només als grups 

municipals, sinó també a tots aquells veïns als quals va prometre que resoldria el problema de 

l’habitatge social. 

 

La Sra. BENEDÍ destaca que la llei que el PP va recórrer al Tribunal Constitucional 

beneficiava els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Demana a la Sra. Esteller que, ara que és 

diputada al Congrés, insti els seus companys de partit a revisar un seguit de coses, entre elles la 

LAU, i els expliqui que han intervingut les institucions catalanes, que no hi ha cap mena de 

confrontació social a Catalunya i que el que ha impugnat el Tribunal Constitucional són 

polítiques socials per beneficiar la ciutadania.  

 

El Sr. MONTANER pregunta si és incompetència haver creat la Unitat Contra l’Exclusió 

Residencial (UCER), amb més de vint persones que hi treballen, i haver evitat 2.000 

desnonaments durant els dos darrers anys. A més, recorda que hi ha 4.000 habitatges en procés 

d’obres, que s’han aconseguit 330 milions d’ajuts del Banc del Consell Europeu i que cada any 

es donen 9.000 ajuts a famílies per pagar el lloguer.  

Afirma que el problema de l’habitatge és endèmic del capitalisme i està augmentant a totes les 

ciutats del món per culpa dels fons d’inversió i l’ús que es fa de l’habitatge per especular. 

Manifesta que Barcelona està orgullosa de com està lluitant contra aquest problema, junt amb 

moltes altres ciutats. 

 

El Sr. Montaner expressa el vot contrari de BC, la Sra. Fandos expressa l’abstenció del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. ES 

REBUTJA. 
 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/8200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dur a terme un acte de 

recuperació de la memòria històrica en el si del cinema Niza, abans que aquest sigui enderrocat, 

per recordar els fets que van tenir lloc l’any 1977 al presentar la FAGC. Posar una placa en el 

mateix carrer de record als esdeveniments ocorreguts. Desenvolupar en algun dels equipaments 
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públics de la Sagrada Família una exposició per explicar quina és la història del moviment 

LGTBI a la ciutat, així com del moviment feminista. 

 

La Sra. ROVIRA explica que el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) es va 

presentar públicament el 3 de desembre del 1977 en un acte multitudinari als cinemes Niza, al 

barri de la Sagrada Família, que es va organitzar conjuntament entre aquest col·lectiu i la 

Coordinadora Feminista, amb el suport de 25 entitats d’arreu del país i de partits polítics. 

Recorda que actualment, malgrat la forta lluita veïnal perquè el Niza fos un espai per a les 

veïnes del barri i no fos enderrocat, l’Ajuntament de Barcelona va decidir finalment tirar 

endavant un projecte urbanístic per a aquest espai que implica que serà ocupat per un centre 

comercial i no serà un espai per al conjunt de veïnes de la ciutat. 

Manifesta que, en aquest context, abans que es tiri a terra un dels espais emblemàtics del barri 

de la Sagrada Família, creuen que és important dur a terme un acte de recuperació de la 

memòria històrica al si d’aquest cinema per recordar els fets que hi van tenir lloc l’any 1977, 

que han contribuït a la defensa dels drets de les persones gais, però que també han format part 

de tot el moviment de defensa de drets LGTBI a la ciutat. Explica que per això també volen que 

es posi una placa al mateix carrer en record dels esdeveniments ocorreguts i es faci una 

exposició per explicar la història del moviment LGTBI i del moviment feminista a la ciutat, que 

han treballat conjuntament als barris de la ciutat per defensar els drets de totes les persones. 

 

La Sra. FANDOS expressa el suport del Grup Municipal Demòcrata a la proposta. Explica que 

el Niza ha estat un cinema important per al barri de la Sagrada Família i que ella, que viu al 

barri i ha anat molt a aquest cinema, no sabia que era l’espai on s’havia presentat públicament 

el Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Manifesta que, per tant, és positiu que es recuperi la 

memòria històrica i que els mateixos veïns del barri coneguin la importància que va tenir el 

cinema Niza per a aquest moviment. Afirma que ara podria semblar que allò no va ser una cosa 

extraordinària, però que cal situar-se a l’època i tenir en compte que en aquell moment el 

Govern franquista volia aplicar una llei de perillositat i rehabilitació social adreçada a les 

persones homosexuals. Explica que, per tant, creu que és important posar en valor el que va 

passar aquell dia al cinema Niza, que va ser un acte en el qual va coincidir també la lluita de les 

dones feministes i, a més, es va donar visibilitat pública al col·lectiu de dones lesbianes. 

D’altra banda, assenyala que el cinema Niza també va acollir assemblees importants d’ERC o 

del mateix PSUC. Remarca que, per tant, aquest cinema té tota una història, més enllà del que 

ha significat com a cinema de barri. Explica que, a més, està convençuda que la majoria dels 

veïns del barri no tenen coneixement de la importància d’aquest cinema en el moviment 

d’alliberament gai del país. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que hi ha fets en la història de la ciutat que no s’haurien d’haver 

produït mai i que s’han de continuar recordant perquè van constituir un patiment que era 

evitable. Assenyala que aquest patiment era fruit d’uns prejudicis que es van convertir en un 

atac a un col·lectiu que únicament demanava expressar la seva identitat. Afirma que mai no 

s’hauria de demanar permís, sinó únicament pas, per al desenvolupament personal, i que les 

administracions públiques han de facilitar aquest pas als col·lectius LGTBI i tenir presents totes 

les persones que van lluitar pels seus drets i el seu desenvolupament com a persones. Remarca 

que, per desgràcia, el col·lectiu LGTBI continua patint agressions. Recorda que, per exemple, a 

Txetxènia es pretenia fer camps de concentració per a persones LGTBI, o que a la ciutat de 

Barcelona hi ha hagut actes vandàlics contra la placa commemorativa de la Glorieta de la 

transsexual Sònia. 

Manifesta que des del Grup Municipal de Cs creuen que és important fer una exposició que 

recordi la història del moviment LGTBI i del moviment feminista. Opina que el més important 
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de tenir present la història és repetir el que s’ha fet bé i evitar errors que van provocar patiment 

i dolor a les persones. Conclou que, per tant, donaran suport a la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ explica que durant els 60 anys que va estar actiu com a cinema, entre el 1946 

i el 2005, el Niza va viure moments històrics al compàs dels esdeveniments que es produïen al 

país. Afirma que va ser especialment intens l’any 1977, en què les primeres eleccions 

democràtiques a l’Estat espanyol van propiciar que aquest cinema de barri acollís actes de 

diversos partits d’esquerra de l’època. Destaca que aquell any, en un moment en què els 

moviments antifranquistes oscil·laven entre l’esperança del restabliment de la democràcia i la 

por d’un increment de la pressió per part de les autoritats franquistes, el cinema Niza va ser 

protagonista del primer gran míting del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, una 

organització en aquells moments encara il·legal.  

Recorda que el 26 de juny del 1977 el FAGC havia convocat la primera manifestació per 

l’orgull gai de l’Estat espanyol, que va aplegar prop de 5.000 persones entre militants del 

moviment LGTBI i de partits d’esquerres i feministes, que van ser colpejats violentament per la 

policia malgrat desfilar pacíficament per la Rambla. Afirma que, en aquest context d’incertesa i 

repressió, el 3 de desembre d’aquell mateix any, el FAGC, amb la col·laboració de la 

Coordinadora Feminista i altres entitats i partits polítics, va organitzar al cinema Niza un míting 

multitudinari contra la Llei de perillositat i rehabilitació social, i l’endemà, una nova 

manifestació amb molt suport social. Assenyala que la manifestació va recórrer els carrers de 

Barcelona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, aquest cop sense violència policial, i 

que aquesta llei va ser parcialment derogada el 1978. Remarca, però, que la seva derogació 

total no es va fer efectiva fins a l’any 1995. 

Manifesta que, passats 40 anys i ara que l’edifici del Niza està a punt de ser enderrocat, els 

sembla un acte de justícia i de recuperació de la memòria històrica barcelonina i catalana dur a 

terme un esdeveniment de commemoració d’aquells fets a l’antiga sala, posar una placa al 

carrer que hi preservi el record i organitzar una exposició que expliqui la història dels 

moviments LGTBI i feministes de la ciutat. Afirma que, per tant, votaran a favor de la 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que agraeixen la presentació d’aquesta proposta, ja que els permet 

compartir que fa 30 anys al cinema Niza es va presentar el Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya i fer un reconeixement d’aquestes lluites. 

Demana al Grup Municipal de la CUP que la proposta pugui ser traslladada al Consell 

Municipal LGTBI perquè en sigui partícip i pugui treballar també l’acte que es faci, de manera 

que entre tots organitzin conjuntament aquesta commemoració. Manifesta que també 

comparteixen plenament la proposta de reconeixement del moviment feminista, i que per això 

els agradaria que es pogués traslladar al Consell de les Dones, i també al Consell de les Dones 

de l’Eixample, que fa poc va complir el seu aniversari i ha treballat molt intensament al barri de 

la Sagrada Família. A més, assenyala que al Centre Cívic Sagrada Família hi ha un equipament 

especialitzat en temes de gènere. Conclou que seria interessant que aquestes propostes que 

comparteixen de manera unànime a la Comissió es poguessin treballar amb els col·lectius 

implicats. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que tots saben el patiment que han tingut durant molt de temps 

les persones LGTBI i els problemes que han hagut d’afrontar al llarg dels anys. Explica que, 

des del Grup Municipal del PP, comparteixen que hi hagi un reconeixement i una relació 

històrica d’aquests fets, ja que creuen que cal tractar tota aquesta trajectòria d’una manera 

rigorosa. Afirma, però, que discrepen de la manera com ho planteja el Grup Municipal de la 

CUP, ja que pensen que aquesta qüestió s’hauria d’abordar dins dels consells municipals de 
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Dones i de LGTBI, per veure quin seria el millor reconeixement que es podria fer, en comptes 

de decidir ja un emplaçament o destinar-lo a un fi concret. Manifesta que per aquest motiu 

s’abstindran. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula al comissionat de Programes de Memòria.  

 

El Sr. VINYES manifesta que creuen que és important tenir un espai de memòria a la ciutat en 

el qual s’expliqui la història d’aquests moviments socials, i que ho faran tan bon es pugui 

instal·lar un faristol a l’espai de l’antic cinema Niza després de les obres. 

D’altra banda, anuncia que al setembre inauguraran una gran exposició sobre el moviment 

LGTBI a la Virreina, que servirà per donar a conèixer l’evolució històrica d’aquest moviment 

social. Explica que properament també sortirà una guia del MUHBA i es presentarà un 

documental sobre el moviment LGTBI. 

Afirma que, per tant, duran a terme diverses accions de difusió d’aquest moviment, i que estan 

molt contents que pràcticament tots els grups del consistori estiguin d’acord amb aquesta 

iniciativa. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix el suport unànime a la proposició. Manifesta que entenen que, atès 

que queda aprovada, el Govern o el seu grup podrien presentar la proposta als consells 

municipals de LGTBI i de Dones, entenent també que l’acte que es va fer al cinema Niza el 

1977 també va donar visibilitat a les dones lesbianes, tal com s’ha apuntat. D’altra banda, es 

refereix a la importància de recuperar la memòria del cinema Niza com un espai emblemàtic 

que havia estat centre neuràlgic d’un barri que actualment està sent massificat i que viu unes 

dificultats afegides per la seva situació geogràfica i els monuments que conté. Opina que, per 

tant, és més necessari que mai recuperar l’essència i la base que construeix el barri de la 

Sagrada Família. 

 
 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 

 

 b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 c)  Precs 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/8210) Que el Govern municipal elabori un projecte de dignificació al record dels 

campions i campiones esportius que pugui contemplar la possibilitat d’un canvi d’ubicació de 

les plaques d’homenatge. 

 

La Sra. FANDOS recorda que la plaça dels Campions, una plaça desconeguda per la majoria de 

la gent i situada al districte de Sant Martí, és un espai on es va voler recordar i homenatjar els 

medallistes dels Jocs Olímpics del 1992. Explica que la idea era ubicar-hi plaques, empremtes i 

diferents objectes esportius per homenatjar personalitats esportives que han fet de Barcelona el 

testimoni dels seus èxits. Afirma, però, que la realitat és que bona part de les plaques han estat 

arrencades, motiu pel qual s’han retirat totes, i les empremtes dels esportistes s’han fet malbé a 

causa del vandalisme, la deixadesa i l’incivisme. 
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Manifesta que, per tant, creuen que s’ha de dignificar aquest homenatge als esportistes en un 

espai potser fins i tot diferent, que la gent conegui i freqüenti, ja que un dels motius que 

segurament ha propiciat la degradació de la plaça és que és un espai per on passa poca gent. 

Finalment formula el prec. 

 

La Sra. CARRANZA assenyala que, en finalitzar els Jocs Olímpics del 1992, es va voler 

recordar el que havia viscut la ciutat a l’eix del cobriment de la ronda davant les torres de la 

Vila Olímpica. Assenyala que a una banda d’aquest espai hi ha la plaça dels Voluntaris i a 

l’altra banda, més amagada, la plaça dels Campions, que conté plaques de bronze que recorden 

tots els campions i campiones del 1992. Explica que aquesta plaça, impulsada des d’Esports, 

des del Districte i des de Mundo Deportivo, es va anar deteriorant i va anar patint el robatori de 

les plaques de bronze. Afirma que el 2010 es van substituir totes les plaques i es va recuperar 

l’espai, però que la plaça s’ha anat degradant un altre cop. 

Manifesta que, per tant, accepten el prec del Grup Municipal Demòcrata, de manera que 

estudiaran si tornen a fer una intervenció en aquest espai o si, atès el deteriorament reiterat que 

pateix, canviaran la ubicació de la plaça, tot valorant-ne els costos i consensuant-ho amb el 

Districte i amb El Mundo Deportivo. 

 

La Sra. FANDOS agraeix l’acceptació del prec i suggereix a la Sra. Carranza que es parli amb 

el Museu Olímpic, on també hi ha algunes empremtes, i que el Sr. Juli Pernas o la persona del 

Museu Olímpic que ell consideri adient s’incorpori a l’equip que els ajudi a pensar el lloc més 

adequat per a aquest projecte. A més, opina que també seria convenient compartir aquest 

projecte amb el Consell Municipal de l’Esport.  

 

La Sra. CARRANZA afirma que la consulta al Museu Olímpic està assegurada i que també ho 

consensuaran amb el Consell Municipal de l’Esport.  

 

La Sra. BENEDÍ constata l’acceptació del prec. 

 

 Es dona per tractat. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/8218) Que el Govern municipal presenti en el termini de 3 mesos el Baròmetre de la 

Infància i les famílies i les mesures per ajudar aquestes famílies. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que presenten aquest prec ateses les dades que posen de manifest 

que a Catalunya un 19% de persones viu sota el llindar de la pobresa i que un 24% de les 

persones que pateixen aquestes carències són menors; atès que el Grup Municipal de Cs va 

presentar un prec el juliol de l’any passat en què demanava que en sis mesos es presentés el 

Baròmetre de la infància i les famílies, incloent-hi la variable «nens de la clau» (menors que 

passen moltes hores sols a casa), i atès que aquest baròmetre s’hauria d’haver presentat el 

desembre o el gener. Finalment formula el prec. 

 

La Sra. ORTIZ afirma que no acceptaran el prec textualment, però que compliran la seva 

finalitat d’una altra manera. Explica que des de l’àrea d’Infància i l’Institut de la Infància han 

treballat quina era la millor manera de monitorar la situació i les condicions de benestar dels 

infants, tant des del punt de vista material com en aspectes relatius a la solitud, l’accés al joc o 

el lleure, entre d’altres. Afirma que, a partir d’aquí, han ampliat la informació que tenen de 

dues maneres. Manifesta que, d’una banda, han impulsat el programa «Parlen els nens i nenes», 
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en què els infants són els protagonistes. Explica que ja s’ha fet el primer informe i se n’està fent 

el retorn a totes les escoles, on els infants extrauran les seves conclusions i diran quines coses 

cal millorar i quines mancances tenen. Assenyala que això també forma part de la radiografia 

de la situació de la infància, ja que es tracta de l’enquesta més gran que s’ha fet mai a 

Barcelona en aquest sentit. Indica que tindran l’informe amb les primeres dades el maig del 

2018. 

Explica que, d’altra banda, han creat un observatori 0-17 a la ciutat perquè, atès que han 

demanat una ampliació de l’Enquesta de condicions de vida per a la mostra de Barcelona, 

especialment amb preguntes dels nens, així podran fer l’explotació i l’anàlisi de l’enquesta 

específicament per a infants. Afirma que el mes de març ja en podran presentar les primeres 

dades. D’altra banda, manifesta que també faran una anàlisi de la pobresa entre la població 

infantil a partir de la radiografia que han fet de les persones usuàries de Serveis Socials. 

Conclou que amb tot això podran obtenir molta més informació que la que proporciona el 

baròmetre, i que podran presentar-la els propers mesos de març, maig i octubre. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que no entén per què la Sra. Ortiz va acceptar el prec en què el 

seu grup demanava el Baròmetre de la infància i les famílies, si després no l’ha portat a terme. 

Explica que pot estar d’acord amb la feina que es farà i que l’observatori 0-17 pot ajudar a fer 

el diagnòstic de les famílies, però que demana responsabilitat i coherència amb el que s’aprova 

a la Comissió. A més, assenyala que si la Sra. Ortiz hagués parlat amb ella per explicar-li de 

quina manera enfocaria el prec, ella no s’hi hauria oposat, perquè el que volen és tenir el 

diagnòstic de les famílies per saber les ajudes que se’ls ha de donar. Conclou que el que no 

volen són promeses que després no es compleixen.  

 

La Sra. ORTIZ remarca que ha dit que ampliaran els indicadors, els recursos i els informes per 

tenir la radiografia de la situació de la infància a la ciutat. Opina que considerar que això és una 

promesa incomplerta és distorsionar la realitat, ja que van més enllà del que havien promès. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que no s’ha acceptat el prec. 

 

 Es dona per tractat. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/8207) Que el Govern municipal denunciï els atacs vandàlics que reiteradament està 

patint la placa commemorativa de la Glorieta de la Transsexual Sònia, situada al Parc de la 

Ciutadella, a més d’obrir una investigació i augmentar les mesures de seguretat per tal d’evitar 

nous desperfectes. 

 

La Sra. BENEDÍ explica que el passat 25 de gener l’Observatori contra l’Homofòbia va 

denunciar l’atac que havia patit la placa commemorativa de Sònia Rescalvo, la dona 

transsexual assassinada per un grup de neonazis el 1991 a la Glorieta del Parc de la Ciutadella, 

que des del 2013 duu el seu nom. Afirma que, malauradament, no és el primer cop que es 

violenta aquesta placa. Manifesta que presenten aquest prec tenint en compte el caràcter 

simbòlic i sobretot de memòria que té aquest espai per al col·lectiu LGTBI, i amb la voluntat de 

trobar mecanismes que garanteixin la seva integritat. Tot seguit formula el prec.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que accepten el prec ja que moltes de les mesures que planteja ja s’han 

dut a terme. Explica que s’ha portat aquesta situació a la Taula de Policia Administrativa del 

districte perquè analitzi què ha passat i s’investigui. Manifesta que, d’altra banda, s’han 
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denunciat els fets a la Fiscalia i s’ha restituït la placa. Explica que, davant d’aquests reiterats 

fets vandàlics, volen que no es repeteixin o, com a mínim, saber qui en són els culpables. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec. 

 

 Es dona per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/8241) Que es doni solució immediata, incloent els ajuts socials necessaris, al 

reallotjament de les famílies del Camí de la Cadena afectades pel planejament de Can Batlló. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que traslladen una demanda de les famílies del Camí de la Cadena, 

al barri de la Bordeta, les dones de les quals, que avui els acompanyen, s’han mobilitzat 

intensament. Explica que aquestes dones els han demanat que traslladin dues peticions al 

Govern: que es lliurin de manera immediata les claus dels pisos que es van sortejar el mes 

d’octubre, que estan construïts des de fa un any, i que es revisi la situació personal de 

cadascuna de les famílies per rebre els ajuts necessaris per poder fer front al lloguer. 

Assenyala que es tracta de dues promocions de pisos de 26 habitatges cadascuna, i que la resta 

de famílies estan en la mateixa situació d’espera del lliurament de claus d’edificis acabats des 

de fa un any o nou mesos. Remarca que els habitatges actuals d’aquestes famílies són molt 

precaris i que cal tenir en compte que aquest any Barcelona viu un hivern cru. 

 

El Sr. MONTANER indica que el que explicarà tot seguit ho coneixen amb detall les persones 

afectades que els acompanyen. Explica que és cert que hi ha hagut un retard, però que a finals 

de gener ja es va començar a citar les deu famílies del Camí de la Cadena per fer efectiva 

l’adjudicació de l’habitatge i informar-les de les condicions dels seus lloguers. Afirma que, de 

les deu famílies, dues han acceptat ja el preu que s’estableix segons la Llei d’urbanisme i vuit 

no hi estan d’acord. Assenyala que cal tenir en compte que inicialment algunes d’aquestes 

famílies no tenien dret al reallotjament, però que l’Ajuntament va iniciar els tràmits pertinents 

perquè poguessin accedir a un habitatge nou als dos edificis que ha construït el Patronat 

Municipal de l’Habitatge. 

Subratlla que el preu del lloguer el marca la llei d’urbanisme en funció dels ingressos declarats, 

i que cal tenir en compte que alguna família guanya 20.000 o 40.000 euros l’any. Explica que el 

preu mitjà de lloguer són 360 euros, però que en el cas de les famílies que pràcticament no 

tenen ingressos s’estableix un lloguer de 80 euros al mes, mentre que en altres casos el preu 

arriba a 570 euros al mes. Afirma que en aquest moment s’està negociant per trobar una 

solució, i que cal trobar un acord sigui com sigui perquè s’està seguint la llei. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta del regidor. Assenyala que, efectivament, algunes 

d’aquestes famílies es van incloure en l’àmbit d’afectació de Can Batlló, tenint en compte la 

lluita de l’Ajuntament de Barcelona al llarg dels anys per habitatges dignes i contra les 

condicions de precarietat. Manifesta que ara es tracta de negociar al màxim per arribar a acords 

o facilitar les condicions, tal com s’ha fet en moltes promocions d’habitatges de Barcelona. 

Afirma que aquestes famílies han de complir amb les seves obligacions, però que l’Ajuntament 

també ha de complir amb l’obligació d’arribar a aquests acords i, sobretot, de lliurar les claus 

d’aquests habitatges a les 52 famílies reallotjades, en especial a les que viuen en situació 

precària. 

Finalment, manifesta que es posen a disposició del Govern per col·laborar en tot el que sigui 

possible i que esperen no haver de demanar un seguiment d’aquest prec. 
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El Sr. MONTANER afirma que s’està treballant intensament per trobar una solució al més 

ràpid possible perquè aquestes famílies puguin viure en uns habitatges nous dins de Can Batlló. 

Manifesta que cal trobar una solució que s’adeqüi a la Llei d’urbanisme, però que, si no és 

possible arribar a una solució d’aquest tipus, s’haurà de comptar amb ajuts de Drets Socials per 

pagar la diferència del que no es pot pagar.  

 

La Sra. BENEDÍ constata que s’ha acceptat el prec. 

 

 Es dona per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/8229) Que es rehabilitin i es recuperin com a patrimoni cultural de la ciutat 

l’Hivernacle i l’Umbracle del Parc de la Ciutadella i es determini l’assignació d’usos. 

 

La Sra. ESTELLER formula el prec. Parla del deteriorament de l’Hivernacle i l’Umbracle del 

Parc de la Ciutadella, que recorda que són espais que provenen de les exposicions universals i 

que fa molts anys que estan tancats. Explica que fa uns anys hi havia un projecte que tenia un 

calendari de recuperació, i que els anys 2013 i 2014 la premsa va parlar d’uns projectes per fer-

ne la rehabilitació. Afirma que desconeixen si aquests projectes tiraran endavant, tot i que 

saben que en el pressupost del 2018 l’Ajuntament preveu una petita partida de 80.000 euros en 

concepte de restauració. Pregunta si aquesta restauració consistirà només en una reparació de 

danys, o si pot tenir un caràcter més estructural i potser hi ha un calendari més ampli.  

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula al comissionat de Cultura. 

 

El Sr. SUBIRATS manifesta que el Govern comparteix la preocupació que expressa la Sra. 

Esteller en relació amb l’estat de l’Hivernacle i l’Umbracle. Explica que un dels objectius del 

Govern és precisament reformar i reconsiderar tot l’àmbit del Parc de la Ciutadella buscant el 

vincle amb el seu origen a l’Exposició Universal com a parc científic. Afirma que, per tant, el 

castell dels Tres Dragons, el Museu Martorell, l’Umbracle, l’Hivernacle i el Zoològic haurien 

de formar part d’aquest plantejament.  

Assenyala que l’ICUB té pròpiament competències pel que fa al castell dels Tres Dragons i 

l’edifici Martorell, però que ja estan parlant amb la Sra. Anna Omedes sobre com reforçar el 

Museu de Zoologia i tot el projecte científic, atès que també és la directora del Museu Blau i 

del conjunt de museus de ciència.  

D’altra banda, manifesta que Parcs i Jardins els ha fet saber que, en el Programa d’inversions 

municipals (PIM) d’aquest mandat, s’ha destinat un milió d’euros per a la reforma de 

l’Hivernacle. Explica, però, que l’empresa adjudicatària, Closa, va fer suspensió de pagaments i 

s’ha hagut de fer una nova licitació. Afirma que això ha comportat fer un nou projecte executiu, 

ja que els primers treballs que es van començar a fer van detectar unes patologies a 

l’equipament que no s’havien tingut en compte.  

Manifesta que, per tant, la voluntat és iniciar ja la reforma de l’Hivernacle, i que esperen fer 

exactament el mateix amb l’Umbracle perquè forma part del mateix projecte de reconsideració. 

En relació amb això, explica que l’àrea de Model Urbà ha encarregat un pla director de la 

Ciutadella per convertir-la en un parc científic i una ròtula científica que articuli des de la 

Ciutadella fins a tot el Parc de Recerca Biomèdica. 
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La Sra. ESTELLER agraeix la resposta del comissionat. Afirma que és important rehabilitar 

l’Hivernacle i l’Umbracle i resoldre les patologies esmentades, així com recuperar la vida que 

hi havia a l’entorn d’aquests espais, com ara concerts, activitats de restauració o l’exposició de 

noves espècies. Manifesta que agraeix també que tot això vagi vinculat a un pla director del 

parc que el reforci des del punt de vista científic i el converteixi en un epicentre de totes 

aquestes activitats a la ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que s’ha acceptat el prec. 

 

 Es dona per tractat. 

 

16.-  (M1519/8230) Que el Govern municipal presenti una convocatòria extraordinària de 

subvencions per a entitats familiars que desenvolupin projectes i activitats per a les famílies. 

 

La Sra. ESTELLER formula el prec. Explica que han demanat aquesta convocatòria 

extraordinària perquè en la convocatòria ordinària de subvencions del 2018 hi ha 18.153.000 

euros destinats a projectes de diferent naturalesa (cultural, social, oci, educatiu...), però per 

primera vegada no hi ha un apartat que valori i doni recursos a les entitats familiars ni a 

persones o entitats que fan projectes i activitats de suport a la família. Assenyala que, per 

exemple, hi ha moltes entitats que donen suport a dones amb fills que no tenen recursos, a les 

quals ajuden a tenir una formació, una feina i uns recursos. Afirma que sembla que aquest tipus 

d’entitats no es puguin presentar a aquesta convocatòria perquè no hi ha cap epígraf que doni 

suport als seus projectes. Explica que també hi ha entitats que fan activitats adreçades a les 

famílies nombroses, en les quals hi participen milers de famílies, que es troben que no tenen 

mai cap tipus de suport per fer activitats. 

Manifesta que, en definitiva, creuen que Barcelona ha de donar suport a les persones que tenen 

problemes de qualsevol tipus, com les mares que han de tirar endavant els seus fills, que no 

tenen cap subvenció ni cap línia que pugui donar-los cobertura en la convocatòria de 

subvencions d’enguany. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula el comissionat d’Educació, Infància i Joventut. 

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que el Govern és sensible a les necessitats de les famílies de tot 

tipus i comparteix la necessitat que planteja la Sra. Esteller, que assenyala que ha fet un èmfasi 

especial en la tipologia de famílies monoparentals. Explica, però, que han arribat a 

comptabilitzar fins a 13 modalitats diferents, en la convocatòria general de subvencions, a les 

quals es poden acollir les organitzacions que vulguin treballar en aquesta línia. Manifesta que, 

per tant, no sap exactament quines són les organitzacions que es poden sentir discriminades pel 

fet de no trobar cap modalitat que s’adeqüi a la seva activitat. Explica que en aquests casos, 

quan una entitat vol impulsar un projecte i necessita algun tipus de subvenció, el responsable 

polític i el responsable tècnic es reuneixen amb ella i l’ajuden a trobar l’epígraf o la línia 

escaient.  

Conclou que, atès que hi ha una línia general de subvencions amb 13 modalitats diferents per a 

famílies, creuen que el prec no és necessari. 

 

La Sra. ESTELLER reitera que en la convocatòria del 2018 ha desaparegut per primera vegada 

l’epígraf de famílies. Manifesta que, tanmateix, pren nota del que ha dit el comissionat de cara 

a fer una reunió amb les entitats que no tenen cap epígraf. 
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El Sr. ESSOMBA afirma que els complaurà molt reunir-se amb aquestes entitats i que això no 

serà cap novetat. Explica que, per exemple, van fer tot un procés de treball amb vint entitats de 

l’àmbit educatiu que no estaven conveniades, a les quals van dir que havien de finançar els seus 

projectes a través de subvencions, i no pas de convenis. 

 

El prec no s’accepta 

 

 Es dona per tractat. 

 

 d)  Preguntes 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/8211) Respecte a les valoracions de la Llei de dependència: Voldríem saber les 

valoracions dutes a terme l’any 2017, especificant les que tenien dret a prestació, i els PIA 

realitzats i pendents acumulats. 

 

La Sra. FANDOS explica que presenten aquesta pregunta perquè en diverses ocasions han 

reclamat tenir informes trimestrals sobre la dependència, però els costa molt que el Govern els 

doni aquestes dades. Assenyala que les darreres dades que tenen són de l’informe que van rebre 

el desembre del 2016.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que estan tancant l’informe semestral del desembre i l’enviaran en breu. 

Assenyala que, per tant, tot seguit donarà dades provisionals i algunes dades del tancament 

semestral del mes de juny. 

Informa que durant el 2017 s’han realitzat 10.830 acords PIA des de l’Ajuntament de 

Barcelona, i que aquesta dada inclou tant els PIA inicials o persones que entren de nou al 

sistema, que són el 56,7%, com les modificacions, que són un 20%, i els que finalitzen el 

procediment, que són un 23,91%. Afirma que, del total dels acords PIA que s’han realitzat i 

enviat a la Generalitat per a la seva resolució durant el 2017, el 38,68% tenen una prestació 

econòmica tramitada. Assenyala que això no implica que no puguin disposar d’un servei de la 

cartera de serveis d’atenció domiciliària, teleassistència o d’altres. 

Manifesta que, amb data de 30 de juny, que correspon a l’informe d’activitat tancat, hi havia 

pendent d’elaborar 12.363 acords PIA. Afirma que durant aquest primer semestre del 2017 hi 

va haver 13.326 entrades i que gairebé el 70% eren de grau 1.  

 

La Sra. FANDOS afirma que no només la preocupa que no s’hagi tancat l’informe del segon 

semestre, sinó que tampoc no han rebut el del primer semestre. Recorda que el Govern anterior 

donava un informe de la dependència cada trimestre, mentre que el Govern actual, que els fa 

semestralment, només n’ha donat un i després que el seu grup hi insistís molt.  

Remarca que cada vegada hi ha més gent en llista d’espera, atès que ara hi ha 12.360 persones. 

Opina que això és enormement preocupant i que el Govern municipal no s’està prenent 

seriosament la Llei de la dependència i de l’autonomia personal. Afirma que, a més, no hi ha 

transparència perquè no els en donen les dades.  

Demana que se’ls enviï de manera immediata l’informe del primer semestre del 2017 i tan aviat 

com sigui possible el corresponent al segon semestre. Explica que els sembla un escàndol i una 

manca d’eficàcia en la gestió i de transparència haver rebut un sol informe semestral des que va 

arribar el nou Govern. 
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La Sra. ORTIZ manifesta que sí que s’ho prenen molt seriosament. Destaca que, de fet, han 

impulsat una taula integrada social i sanitària per abordar totes les qüestions vinculades a 

l’autonomia personal i a la dependència. A més, explica que no és només que la llei faci difícil 

la tramitació, sinó que en aquest tràmit hi ha una part municipal i una altra que depèn de la 

Generalitat. Afirma que una part de l’espera té justament a veure amb això, i també amb 

l’entrada massiva de cop del grau 1. Diu a la Sra. Fandos que li faran arribar l’informe del 

primer semestre i que en breu li podran facilitar també el del segon semestre. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/8219) Perquè el personal docent de l’Ajuntament de Barcelona adscrit al Consorci 

d’Educació de Barcelona, se’ls ha retallat una nòmina al 2013, al 2014 i segueix sense retornar-

se el 20% de la nòmina del 2012, quan es va abonar a la resta de funcionaris de l’Ajuntament de 

Barcelona el dia 4 de gener de 2016? 

 

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA assenyala que vol posar en valor tota la feina que l’actual Govern municipal 

ha impulsat en aquest mandat en relació amb l’acompanyament de les condicions i la millora de 

les condicions laborals dels docents. Recorda que, per exemple, van internalitzar tres escoles 

bressol, fet que va servir per dignificar unes persones que estaven en situació infrasalarial; que 

sempre han defensat l’honorabilitat del professorat davant dels atacs contra la seva funció 

d’educació en valors, i que es farà una oferta pública molt important per posar fi a la precarietat 

i a la inestabilitat de les plantilles. Destaca que, per tant, el Govern municipal és sempre al 

costat dels treballadors.  

Explica que creuen que la Sra. Barceló hauria d’haver plantejat la pregunta que fa a la 

Generalitat de Catalunya, que és qui va impulsar la retallada. En aquest sentit, recorda que el 

1993 es va fer l’equiparació de les condicions laborals del personal docent de la ciutat amb el 

de la Generalitat de Catalunya. Remarca que, malgrat això, al personal municipal amb categoria 

docent se li va aplicar el mateix acord que a l’Ajuntament perquè pogués rebre una bestreta a 

càrrec de l’any 2012. Conclou que, atesa l’equiparació esmentada, el personal docent de la 

ciutat rebrà aquestes dotacions tan bon punt les rebi el personal de la Generalitat, i que les 

bestretes que s’han fet des del Govern són una mostra que es va en aquest camí. 

 

La Sra. BARCELÓ assenyala que el Sr. Essomba ha parlat de coses que no tenien a veure amb 

la pregunta concreta que el seu grup ha plantejat. Li diu que, si està tan satisfet del que ha fet 

com a comissionat d’Educació, potser hauria de parlar amb les famílies de la classe mitjana que 

han vist com les seves tarifes d’escola bressol han pujat. 

Remarca que els funcionaris de l’àmbit educatiu de l’Ajuntament de Barcelona, tot i estar 

adscrits al Consorci d’Educació, continuen depenent de l’Ajuntament de Barcelona. Opina que 

aquests funcionaris tenen el pitjor de cada administració pública, ja que no poden demanar un 

trasllat a un centre de la resta de Catalunya o no es poden jubilar als seixanta anys, i necessiten 

que algú defensi els seus interessos. Afirma que avui el Govern municipal no para de posar la 

Generalitat de Catalunya com a excusa, però que les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona 

al Consorci d’Educació són superiors al seu 40% de participació en aquest organisme.  
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Manifesta que no està en contra d’això perquè creu que l’educació és la millor inversió que es 

pot fer, però que li agradaria saber per què el Sr. Essomba no defensa els drets d’aquests 

funcionaris, que no han cobrat les seves pagues i que fan una tasca extraordinària en el món 

educatiu de la ciutat. 

 

El Sr. ESSOMBA reitera que, malgrat l’equiparació de condicions laborals amb la Generalitat 

de Catalunya, els treballadors docents municipals van rebre la paga del 2012. Afirma que, per 

tant, no es pot dir que no estiguin a favor dels drets d’aquests funcionaris i d’intentar revertir la 

situació. 

 
 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/8208) Quines mesures i actuacions ha dut a terme el Govern municipal per tal d’assolir 

els objectius fixats a la "Declaració de París d’acció accelerada a les ciutats per posar fi a 

l’epidèmia del VIH", a la qual l’Ajuntament es va adherir el novembre del 2015? 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que el novembre del 2015 l’Ajuntament es va adherir a la Declaració 

de París contra el VIH arran d’una declaració institucional presentada pel seu grup municipal. 

Afirma que aquest acord, impulsat per ONUSIDA i ONU-Hàbitat, reconeix el paper estratègic 

de les ciutats per combatre aquesta pandèmia i estableix uns objectius molt clars: assolir 

l’objectiu 90-90-90 l’any 2020 per tal que el 90% de les persones que se saben infectades pel 

VIH rebin el tractament adequat i el 90% de les persones en tractament tinguin la càrrega viral 

indetectable. A més, assenyala que hi ha la voluntat d’arribar a l’objectiu 95-95-95 el 2030 per 

tal d’erradicar el virus a les ciutats. 

Manifesta que, malgrat que l’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit oficialment a la Declaració 

de París, no tenen clar que hi desenvolupi un paper gaire actiu, ja que, segons la informació que 

tenen, no forma part de l’àmbit de coordinació institucional ni ha nomenat cap comissió 

d’experts. Explica que, en el web de Fast-Track Cities, tampoc no han vist que el consistori 

barceloní hagi aportat dades ni informació de la tasca realitzada, com sí que han fet altres 

ciutats, com Amsterdam o París, malgrat que s’ha produït un fort increment de les infeccions de 

transmissió sexual (ITS) a la ciutat i no s’hi percep un descens pel que fa al VIH. Manifesta que 

per tot això volen saber quines mesures es duen a terme per acomplir els objectius fixats de 

cara al 2020 i quins nivells d’incidència hi ha actualment. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula a la directora de Salut. 

 

La Sra. SOLANES manifesta que l’anomenat «objectiu de París» en relació amb el VIH és un 

dels punts focals de l’estratègia en salut sexual i reproductiva que té la ciutat, que s’ha centrat 

bàsicament en tres línies per combatre aquesta epidèmia: la promoció de l’educació 

afectivosexual; la incidència en poblacions vulnerables, tal com el mateix acord de París 

assenyala; i la millora dels circuits de resposta per a la detecció i els tractaments. Destaca que 

aquest treball es fa conjuntament tant amb les entitats dels col·lectius afectats com amb 

societats científiques i altres entitats institucionals amb responsabilitats en aquest àmbit.  

Afirma que, per dur a terme les tres línies de treball esmentades, del 2015 al 2017 s’han 

incrementat un 42% els recursos econòmics dedicats a les ITS en el marc de l’Agència de Salut 

Pública, que han passat de 840.000 a 1.190.000 euros. Assenyala que quan parlen de les ITS hi 

inclouen el VIH, ja que moltes estratègies són gairebé iguals. Remarca que aquest combat no es 

pot fer només des de les estructures institucionals, sinó que cal treballar conjuntament amb els 
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agents de proximitat i, per tant, donar suport a les ONG que treballen directament amb la 

població afectada pel VIH o als entorns preventius. Afirma que per això també s’ha 

incrementat aquest suport en un 40%: el 2015 s’hi van dedicar 269.000 euros i el 2017, 388.000 

euros.  

 

La Sra. BENEDÍ interromp la Sra. Solanes per comunicar-li que ha exhaurit el temps 

d’intervenció. Agraeix la resposta i sol·licita que els la faci arribar per escrit. D’altra banda, 

afirma que caldria reportar la informació que ha donat la Sra. Solanes a la pàgina web, tal com 

fan altres ciutats.  

 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/8242) Quan s’informarà a les entitats esportives del Districte de Sants sobre el projecte 

del Camp d’Esports de La Magòria, que està treballant el Govern municipal? 

 

LA Sra. ANDRÉS manifesta que formulen aquesta pregunta arran de la notícia publicada als 

mitjans locals del districte de Sants, Sants 3 Ràdio i El3.cat el passat 21 de gener. Recorda que 

el projecte del camp d’esports de La Magòria es va iniciar ja fa anys i que, finalment, després 

de la compra dels terrenys per la Generalitat, ha acabat sent una iniciativa exclusivament de 

l’Ajuntament de Barcelona, liderada pel Districte de Sants Montjuïc en col·laboració amb 

l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

Explica que es tracta de terrenys on temps ençà hi entrenava i competia el club històric de la 

Unió Esportiva Sants, que va accedir a desplaçar-se al camp de futbol de l’Energia fins a la 

finalització de les obres, amb la promesa de tornar-hi en les mateixes condicions. Afirma que 

els terrenys comprenen una gran extensió de 14.000 m² i sempre han estat pensats per a usos 

esportius. Remarca que la Taula d’Esports, que aplega clubs dels barris de Sants, la Bordeta i 

Hostafrancs, sempre ha volgut col·laborar en la definició d’aquests usos, però que, segons les 

notícies, el Govern municipal està definint aquests usos sense comptar amb ella. Recorda que la 

Taula tenia una proposta concreta, que consistia en un pavelló PAV-3, un camp de futbol gran i 

un camp de futbol 7, tot i que mai s’ha arribat a acceptar oficialment. 

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA excusa l’absència de la regidora del Districte de Sants Montjuïc, la Sra. 

Laura Pérez, ja que la resposta l’havia de fer el Districte, que és qui lidera aquest projecte amb 

l’acompanyament de l’IBE i Esports. 

Explica que l’actual Govern municipal va iniciar la compra dels terrenys de Magòria com a 

resultat d’una permuta per l’arribada del metro a Marina, però que aquesta adquisició encara no 

s’ha produït de facto i la propietat encara és de la Generalitat. Afirma que, de tota manera, el 

Districte ha començat a treballar el projecte urbanístic d’aquest gran espai, precisament pel 

compromís que hi ha amb les entitats. Remarca, però, que es treballa a partir dels tres usos que 

es preveuen al PGM del 2006: els usos sociosanitaris, l’habitatge habitacional i, 

majoritàriament, els usos esportius. Informa que en aquests moments s’estan fent els estudis 

previs per veure com es compatibilitzen aquests usos, com es fa la connexió per a vianants i la 

rodada, i com es pot mantenir l’espai verd que té també aquest espai. Afirma que, per tant, 

encara no hi ha una proposta concreta i tancada per poder fer un treball participatiu amb els 

veïns i veïnes. Remarca, però, que tot aquest treball inicial s’està fent a partir de les demandes i 

necessitats del veïnat i del teixit associatiu del barri.  
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Manifesta que des d’Esports estan defensant l’ús esportiu al màxim nivell, però que cal 

compatibilitzar els diferents usos esmentats. Afirma que, un cop es tingui la proposta, es 

debatrà amb els veïns i es tancarà el projecte urbanístic. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix a la comissionada l’explicació, i assenyala que traslladaran al 

Districte la petició que compti amb la Taula d’Esports per a la definició dels usos esportius 

d’aquests terrenys. Afegeix que segurament traslladaran també alguna iniciativa al Consell 

Plenari de Sants o on pertoqui. 
 
 Es dona per tractada. 

 

 e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/8212) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec transaccionat 

i acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d’abril de 2017, amb el següent 

contingut: (M1519/6036) Que es realitzi una enquesta de satisfacció en els Casals de la Gent 

Gran municipals que contempli tant la qualitat i quantitat del menjar com l’atenció rebuda i que 

els resultats es presentin màxim d’aquí tres mesos a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

La Sra. ROGNONI recorda el contingut del prec que és objecte de seguiment.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que l’octubre del 2017 van fer una auditoria sobre aquest tema i ja tenen 

l’informe que se’n deriva. Explica que es va encarregar a la Fundació Alicia aquesta auditoria 

sobre la qualitat dels àpats als casals de gent gran municipals, però també sobre la relació entre 

els monitors i les persones usuàries. Manifesta que es va valorar la qualitat i la quantitat de 

menjar i tota l’atenció del personal als casals de gent gran tant parlant amb les persones 

usuàries com basant-se en l’observació i el tast. Assenyala que, de fet, ara estan elaborant el 

plec dels nous àpats socials i els àpats en companyia, en els quals tindran en compte totes 

aquestes qüestions. 

Explica que l’auditoria dona una puntuació molt alta a l’atenció al personal, que és de 4,28 

sobre 5, mentre que mostra que hi ha molt de recorregut de millora pel que fa al menjar, que 

obté un 2,75 sobre 5. Afirma que fa molt temps que aquest servei arrossega mancances. 

Assenyala que en l’últim plec es van augmentar les exigències, però que fa uns mesos parlen 

amb les persones afectades per veure com es pot fer una millora qualitativa del servei a partir 

d’aspectes relatius als productes de proximitat, la cadena i la traçabilitat de tots els productes; i 

com es pot reforçar el sistema de queixes i el control de qualitat al conjunt del servei. Manifesta 

que creuen que cal fer una aposta decidida per un canvi de model i que, en aquest sentit, 

aquesta auditoria ajuda a augmentar l’exigència i millorar el control de qualitat. 

 

La Sra. ROGNONI agraeix la resposta i sol·licita que se’ls en faci arribar un resum per escrit. 

Destaca que els resultats de l’auditoria sobre la qualitat del menjar són preocupants i lliguen 

amb les queixes que hi ha entre la gent gran. Demana al Govern que, per tant, vetlli per millorar 

la qualitat del menjar, tenint en compte que estan parlant de persones molt vulnerables que 

necessiten àpats de qualitat. 

 

La Sra. ORTIZ opina que, a part de l’exigència de qualitat al plec, la introducció d’una unitat 

de control i seguiment del compliment és clau. Explica que durant aquest mandat han obert 
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algun expedient i han posat alguna sanció a empreses servidores, però que creuen que, en tota 

contractació pública, és important poder fer un seguiment i un control del compliment. 
 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/8231) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució del prec següent (M1519/6384), acceptat en la sessió de 20 de juny de 2017: 

Que el Govern municipal rendeixi homenatge a Ignacio Echevarria, posant el seu nom a un dels 

Skateparks que hi ha actualment o que es pugui construir en un futur a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER presenta el seguiment. Recorda que Ignacio Echevarria va morir en una 

acció heroica en l’atemptat de Londres, quan tornava a casa en bicicleta i amb el seu skate va 

fer front als terroristes per salvar la vida d’altres persones. Destaca l’heroïcitat, la generositat i 

la valentia d’aquesta acció, que creu que són valors que la ciutat de Barcelona ha de tenir molt 

presents. Afirma que per això volen retre-li aquest homenatge.  

 

La Sra. ORTIZ dona la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA manifesta la voluntat del Govern de defensar els valors de la democràcia 

i reconèixer els actes heroics de moltes persones, sovint anònimes, que reaccionen 

solidàriament davant d’actes terroristes.  

Explica que en aquests moments la cuitat té tres skateparks construïts i a màxim rendiment, i 

que n’hi haurà dos més d’aquí a poc temps. Afirma que, des d’Esports, han plantejat una 

metodologia al més participativa possible per decidir quin d’aquests espais esportius ha de 

portar el nom d’Ignacio Echevarria. Explica que, en el marc del Consell Municipal de l’Esport, 

hi ha un grup de treball relacionat amb tots els esdeveniments i tots els col·lectius i entitats de 

patins i de la roda petita, atès que el 2019 la ciutat acollirà els Roller Games i volen que totes 

les entitats dinamitzin i participin en les diferents estructures i activitats i el llegat d’aquest gran 

esdeveniment. Manifesta que, per tant, volen incloure en l’agenda d’aquest grup la decisió de 

quin espai ha de dur el nom d’Ignacio Echevarria. 

 

La Sra. ESTELLER demana que s’adopti aquesta decisió al més aviat possible.  

 

La Sra. CARRANZA manifesta que faran aquest procés amb la màxima celeritat. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 VI) Mocions 

 

 VII) Declaració Institucional 

 

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Denunciar l’escletxa salarial entre 

homes i dones, reflex de la situació de desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la 

manca de mecanismes eficients per garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i 

el desenvolupament lliure de les dones professionalment i personalment, afectant també a les 

prestacions socials i jubilació d’aquestes. 2. Manifestar la ferma voluntat de l’Ajuntament a 

treballar per a que la igualtat d’oportunitats en el mon laboral sigui efectiva i per tant per 

eradicar l’escletxa salarial entre dones i homes. 3. Instar al Govern municipal a impulsar les 

mesures necessàries per reduir l’escletxa salarial a l’Ajuntament de Barcelona i a aplicar els 
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mecanismes que facilitin equilibrar la composició de la plantilla, fent-la paritària en totes les 

seves posicions. 4. Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i 

sensibilitzar a la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat d’avançar en la 

eliminació de l’escletxa salarial, amb el compromís d’impulsar la constitució de plans d’igualtat 

a les empreses de la ciutat i les mesures que evitin l’escletxa salarial entre dones i homes, 

especialment en aquelles que siguin prestatàries i/o adjudicataries de serveis municipals. 5. 

Expressar la voluntat de millorar, dins dels recursos propis de l’Ajuntament, la formació laboral 

a les dones, en especial les que es troben en situació de vulnerabilitat, i treballar en 

col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la societat civil. 6. Impulsar, en el marc de les 

condicions laborals de l’Ajuntament de Barcelona, noves formes de treball basades en 

l’aprofitament de les possibilitats que l’ús de les noves tecnologies ens aporten. Concretament 

realitzar una estudi, i una prova pilot sobre la flexibilització de l’espai i el temps laboral 

(teletreball, adaptació horària i adaptació dels espais), considerant l’impacte de gènere en la 

seva adopció i promovent la conciliació personal, familiar i laboral del personal de 

l’Ajuntament. 7. Instar el Govern municipal a impulsar un projecte per a les empreses que 

siguin contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salarials amb anàlisi de 

l’escletxa salarial, i que aquesta publicació es faci també a través de la web municipal. 8. Instar 

a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de transparència i que tots els 

salaris d’homes i dones siguin públics per tal de lluitar contra l’escletxa salarial. 

 

 La Sra. HOMS llegeix la declaració. 

 

 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.39 h. 


