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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 15 de maig de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 15 de maig 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, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Mercè 

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

Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas i Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora 

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

certifica. 

 

També hi són presents l’Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro i la Ima. Sra. Trini Capdevila i 

Burniol. 

 

Igualment, hi són presents les Sres. i els Srs.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, 

comissionada d’Esports; Gemma Tarafa i Orpinell, comissionada de Salut i Diversitat 

Funcional; Miquel Àngel Essomba i Gelabert, comissionat d’Educació, Infància i Joventut, i 

Jordi Rabassa Massons, conseller tècnic del Districte de Ciutat Vella. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i l’Im. Sr.: Mercedes Vidal Lago, Irma Rognoni i 

Viader i Gerard Ardanuy i Mata. 

 

S’obre la sessió a les 9.33 h. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda tothom i excusa el comissionat de Cultura —ja va avisar tots els grups 

que no podria assistir a la sessió—, així com el regidor no adscrit, el Sr. Ardanuy, i la regidora 

Irma Rognoni. 

D’altra banda, comenta que la proposició del Grup Municipal Demòcrata corresponent al punt 2 

de l’ordre del dia i la proposició de Cs corresponent al punt 3 es tractaran conjuntament, com 

també els punts 10 (prec de Cs) i 14 (prec del PP), i recorda que l’acta d’abril no s’aprovarà en 

aquesta sessió. 

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acords de la Comissió de Govern de 26 d’abril de 2018: 

 

1.-  (20180093) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de 

Barcelona, amb NIF núm. Q-5856235-F, en l’àmbit de l’atenció a les persones grans, per 

col·laborar en l’aplicació del “Procediment específic d’actuació davant el maltractament en les 
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persones grans dels serveis socials bàsics i els serveis de salut” per garantir la coordinació 

efectiva entre els diferents dispositius del sistema sanitari i de serveis socials per facilitar un 

abordatge integral i conjunt davant qualsevol situació de maltractaments a les persones grans. 

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

d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 

de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

2.-  (18002097) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa dels 

equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública 

sostenible, dividit en 3 lots: Lot 1: Casal infantil Ciutat Meridiana, Casal infantil Vallbona i 

Casal infantil Trinitat Nova, Lot 2: Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes, Casal 

infantil Canyelles i Pati de l’escola Prosperitat i Lot 3: Casal infantil El Turó, Casal infantil 

Vilapicina-Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, pel període 12 mesos, amb núm. de contracte 

18002097, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 

valor estimat d’1.436.363,64 euros, i un pressupost base de licitació de 790.000,00 euros, IVA 

inclòs, a càrrec del pressupost per l’any 2018 i 2019. L’import del Lot 1 és de 256.000,00 euros, 

IVA inclòs, l’import del Lot 2 és de 278.000,00 euros, IVA inclòs i l’import del Lot 3 és de 

256.000,00 euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l’esmentada 

quantitat amb càrrec a la partida 22719 23212 0608 dels pressupost 2018 i 2019, amb el següent 

desglossament: pressupost net 718.181,82 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de 

l’IVA de 71.818,18 euros, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost posterior a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 10 de maig de 2018: 

 

3.-  (180200001) INICIAR, d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, l’expedient de contractació de concessió de serveis que té per 

objecte la gestió i explotació dels serveis públics de promoció, dinamització i organització de 

les activitats de caire cultural, artístic, sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 

amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18C00002, situat al 

carrer Comandant Benítez núm. 6 del Districte de les Corts per al període comprès entre l’1 de 

juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2021, vist l’informe de la Direcció de Serveis a les Persones 

del Districte que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte. 

AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un import de 538.788,88 euros, amb càrrec 

als pressupostos i les partides indicats en aquest mateix document. Atès que el present contracte 

comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al 

crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 

municipals. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions 

tècniques i els seus annexes, de conformitat amb el que estableixen els articles 121-123 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. PROCEDIR a la convocatòria per tramitació ordinària, la 

licitació mitjançant el procediment obert per a l’adjudicació del contracte esmentat d’acord amb 

el que disposen els articles 135, 156 i 158 de la Llei de Contractes del Sector Públic, durant el 

termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent anunci al 

Perfil del Contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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b)  Mesures de govern 

 

1.-  Garantir i millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat. 

 

El Sr. MONTANER saluda tothom i cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA saluda tothom i indica que aquesta mesura parteix d’una mesura de suport i 

foment de l’associacionisme educatiu del 2014, així com dels treballs duts a terme per l’anterior 

Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran —agraeix especialment la bona feina feta per la Sra. 

Andrés—, que han permès arribar a la situació actual. 

Posa en relleu el valor de l’associacionisme educatiu de base comunitària com a bé fonamental 

en els processos de construcció i creixement individuals i comunitaris, que van més enllà de 

l’escolarització, i exposa que el Govern treballa en aquest àmbit a partir d’un canvi real en la 

manera de concebre l’associacionisme educatiu i a partir de tres implicacions bàsiques: 

l’impacte en el territori i, sobretot, en les persones participants (actualment, més de 17.000  

infants i adolescents i gairebé 3.000 educadors i educadores); la millora del coneixement i la 

generació de dinàmiques de col·laboració, i l’enfortiment del model organitzatiu i participatiu 

de l’associacionisme educatiu per facilitar el dia a dia dels agrupaments escoltes i els centres 

d’esplai. 

Tot seguit, enumera els tres objectius principals de la mesura, que són tangibles i han estat 

acordats amb el sector, amb qui s’ha dialogat àmpliament els darrers anys: 

1. Ampliar l’oferta de lleure educatiu a la ciutat i l’accés equitatiu amb la creació d’entitats a les 

zones on no n’hi hagi i donant tot el protagonisme a les protagonistes i als protagonistes 

d’aquest treball. 

2. Passar del dret al lleure als drets de la infància amb la generació d’espais de participació i 

d’interlocució estables. 

3. Facilitar la gestió en la diversitat al si d’esplais i agrupaments mitjançant un treball 

d’aprofundiment en la promoció de la presència d’aquesta diversitat i de la formació 

d’educadores i educadors. 

Assenyala que la mesura va molt més enllà de l’Àrea de Joventut: engloba el conjunt de la 

ciutat, motiu pel qual s’han dedicat esforços importants al diàleg i al treball compartit entre 

totes les àrees i tinences de l’Ajuntament amb l’objectiu de passar de donar suport a col·laborar 

conjuntament, tal com demanen les entitats. Observa que això implica una millora en la 

coordinació tècnica i dona les gràcies als equips de la directora d’Infància i Joventut, la cap del 

Departament de Joventut i el tècnic de Joventut, presents a la sala, per l’excel·lent feina feta.  

Per acabar, destaca la importància de la millora en el dia a dia de l’educació que proporcionen 

aquestes entitats gràcies a l’augment de recursos, el foment de l’ús comunitari dels locals i la 

generació d’un sistema d’indicadors i d’avaluació que permet un seguiment acurat del bon 

desenvolupament de la mesura. 

 

El Sr. BLASI saluda tothom i agraeix la presentació de la mesura, així com, especialment, la 

tasca que duen a terme les persones i les entitats vinculades al món del lleure educatiu, amb una 

llarga trajectòria tant a la ciutat com al país i que, sens dubte, són un pilar necessari per a la 

societat. 

Agraeix les referències fetes al mandat anterior i la feina desenvolupada, i comenta que la 

mesura, sobretot, és una sistematització de tasques que s’estan duent a terme i té un vessant 

metodològic que permet extreure conclusions interessants, però lamenta que s’hagi trigat tant a 

presentar la mesura, i comenta que el seu grup té alguns dubtes sobre el grau real de 

participació que hi ha hagut del teixit associatiu. 
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D’altra banda, observa que el calendari transcendeix significativament el mandat actual, de 

manera que cal donar importància als rols, les col·laboracions i les complicitats que 

s’estableixen amb la resta de grups municipals per poder facilitar la continuïtat de la mesura: 

com més participada sigui (tant pel que fa als grups com pel que fa a les entitats), més 

implicació generarà. 

En darrer lloc, posa de manifest que no queda clar si el pressupost se cenyeix a l’any en curs o 

bé es vol per als anys següents. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda tothom i agraeix la presentació de la mesura, així com, sobretot, la 

gran feina que fan les entitats i les associacions que treballen en el món del lleure, que tenen un 

paper importantíssim en la prevenció i en la potenciació de l’autoestima, les habilitats socials i 

la tolerància a la frustració en infants i adolescents, que esdevenen menys vulnerables davant 

conductes de risc. 

Coincideix que la mesura arriba tard —s’han trigat dos anys a fer el diagnòstic i deu mesos a fer 

el procés participatiu— i observa que si el procés participatiu s’ha fet, com s’ha dit, per 

conèixer les necessitats de les entitats, la mesura, que vol donar facilitats a aquestes entitats, 

hauria d’incloure la llista de les seves necessitats. 

Pregunta per què únicament el 24% dels infants i adolescents reben el 90% o més de la 

subvenció econòmica, quan, segons les últimes dades, un 20% de la població de Barcelona està 

en risc de pobresa i, segons l’últim baròmetre de la infància i les famílies, més d’un 11% dels 

menors no poden fer regularment activitats d’oci o de lleure. D’altra banda, vol saber si el 

projecte Baobab, un projecte que funciona molt bé, es farà també la primera quinzena de 

setembre i si l’edat s’ampliarà fins als 16 anys, tal com demanava el seu grup en un prec que va 

ser acceptat. 

Per acabar, es queixa que no s’especifiquin ni el pressupost ni el calendari i que l’avaluació no 

sigui suficient per valorar els programes, ja que els criteris continuen sent si el programa 

s’implementa o no, i no se’n valora realment l’eficiència. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de la mesura, així com la feina que va fer la Sra. Andrés 

al capdavant de la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, la tasca ingent que fa la Direcció 

d’Infància i Joventut per millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base 

comunitària a la ciutat i la feina ingent de totes les entitats que eduquen en el lleure, sense les 

quals tot seria molt més difícil. 

Subratlla que l’educació en el lleure és una eina molt potent contra la segregació escolar i les 

desigualtats, i l’associacionisme educatiu, com diu la mesura, contribueix al creixement 

personal, la construcció i vertebració del territori i la transformació de la societat, gràcies a la 

promoció dels valors que fonamenten el voluntariat, el compromís, la participació, la 

convivència, el pensament crític i l’exercici dels drets democràtics. 

A parer del seu grup, l’apoderament i la potenciació de les entitats i els col·lectius que treballen 

en l’àmbit de l’associació educativa de base comunitària ajuden a assegurar l’èxit educatiu, per 

la qual cosa entén que caldria establir un vincle més concret i estable amb el treball de les 

AMPA i amb projectes com «Més educació» i «Patis oberts». D’altra banda, opina que la feina 

que s’està fent per enfortir i potenciar les AMPA, sobretot als territoris on històricament els 

col·lectius de mares i pares han estat més febles i ha costat més que s’organitzessin, pot 

enriquir-se gràcies a vincles estables amb entitats i organitzacions d’associacions educatives, i 

cal aprofitar eines ja consolidades, com ara el projecte «Més educació», per seguir teixint 

aliances entre centres, associacions, mares i pares i altres actors del territori, i continuar 

treballant la visió comunitària de l’educació. 

En darrer lloc, manifesta sorpresa pel fet que la mesura no faci més referència als patis escolars, 

una eina d’èxit que connectaria l’associacionisme educatiu de base comunitària amb la 
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comunitat educativa dels barris, però el seu grup considera encertada la mesura en general, de la 

qual farà seguiment. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda les regidores i els regidors i agraeix al comissionat que hagi donat 

continuïtat a la feina impulsada pel seu grup durant els 18 mesos en què va estar al Govern. Fa 

extensiu l’agraïment al Departament de Joventut i a la Direcció de Serveis, que felicita per la 

feina feta, així com a les 131 entitats de lleure educatiu de la ciutat, gairebé 3.000 persones que 

fan que el dret al lleure educatiu dels infants sigui possible, i observa que el suport de les 

administracions hauria de ser molt més intens, ja que aquest dret requereix recursos públics. 

Posa de manifest que la mesura s’ha preparat des del Departament de Joventut de l’Ajuntament 

perquè és la joventut de la ciutat, organitzada en entitats, esplais, agrupaments, etcètera, qui està 

fent possible que el lleure sigui un dret, i recorda la feina feta pel CJB amb el mapa de locals de 

lleure educatiu de la ciutat, una feina ingent que facilita molta informació sobre què cal millorar 

i on cal ubicar més espais, la majoria dels quals actualment són de titularitat privada. 

Subratlla que les entitats necessiten dotacions econòmiques per fer estable el dret al lleure dels 

infants i engrandir encara més el valor de l’acció comunitària en l’educació dels infants, de 

manera que cal fer un gran esforç en aquest sentit, com ja va començar a fer el regidor Blasi el 

mandat anterior amb la convocatòria de subvencions per a arranjament de locals. 

Explicita que el Grup del PSC comparteix totalment els objectius de la mesura: cal garantir el 

dret al lleure a tot el territori i, per tant, donar continuïtat a projectes com el Baobab, impulsat 

pel comissionat i la tinenta, així com avançar en aquesta garantia a través de beques i ajuts a les 

famílies independentment de la renda. 

Per acabar, posa en relleu la tasca de les entitats, la Taula d’Entitats Educatives, el CJB, la 

Xarxa de Drets dels Infants i tots els equips de l’àmbit, i pregunta si el pressupost incorpora 

alguna partida extraordinària o bé és el pressupost ordinari de funcionament de cada any. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix la presentació del treball fet pel Departament de Joventut en 

col·laboració amb diferents associacions educatives, i posa en valor que Barcelona disposa 

d’una àmplia tradició en el lleure, així com la feina que fan les 131 entitats que treballen 

intensament per garantir els drets al lleure a nens i adolescents, un lleure que educa en valors i 

en convivència. 

Demana que es facilitin als grups els acords als quals s’ha arribat amb nombroses entitats, i 

lamenta que hi hagi 20 barris de la ciutat en què no hi ha cap esplai ni cap cau, com també que 

només el 9,5% dels barcelonins d’entre 5 i 16 anys participin en entitats de lleure educatiu, 

dades que demostren que cal insistir més perquè tots els nens puguin accedir a aquest tipus 

d’activitats. 

En darrer lloc, pregunta si només tenen accés als programes les entitats que tenen una funció 

educativa o bé es preveu ampliar-lo a d’altres que també desenvolupen activitats de lleure 

encara que no tinguin la naturalesa d’entitat educativa; quin és el desglossament detallat de 

l’1.300.000 euros de pressupost i si aquest és transversal o només l’executa la regidoria 

corresponent; quin és el seguiment i el detall de les actuacions que es desenvoluparan en 

l’execució del pressupost; quines seran les aportacions per a arranjament i millora dels locals 

(punt 30 de l’eix 3); quines accions es duran a terme dins del programa per afavorir els 

intercanvis i les activitats internacionals (punt 24 del mateix eix), i quines accions es realitzaran 

durant el 2018. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix la feina que han fet els tècnics i les tècniques, així com els col·lectius, 

les organitzacions i els agrupaments amb què s’ha treballat per desenvolupar la mesura, però 

lamenta que no s’hi hagin inclòs també col·lectius de base comunitària que no formen part del 

Consell de Joventut de Barcelona. 
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Coincideix que la mesura ha trigat a arribar, però observa que, almenys, ha arribat abans que 

finalitzi el mandat, i manifesta el desig que perduri independentment de qui guanyi les properes 

eleccions municipals. 

Posa en relleu la importància de dotar l’associacionisme educatiu de base comunitària d’eines 

perquè pugui desenvolupar la seva acció d’una manera equitativa a tots els districtes, ja que, 

actualment, hi ha manca d’equipaments i els que hi ha no donen resposta a les necessitats dels 

joves que duen a terme accions als seus barris, i celebra que el Govern treballi en aquest sentit. 

D’altra banda, subratlla que cal actuar amb cura en la creació d’esplais i caus en llocs on ara no 

n’hi ha i seguir una estratègia d’arrelament real, de treball comunitari amb les entitats i els 

agents que ja formin part del teixit, per evitar crear caus o esplais que apareguin i desapareguin 

en poc temps per manca d’arrelament i de suport comunitari. 

Observa que l’Àrea de Joventut i l’Àrea d’Educació s’haurien d’unir per derogar l’Ordenança 

de civisme, que impedeix que els diferents col·lectius organitzin actuacions al carrer d’una 

manera facilitada des de l’Administració pública, i que cal fer èmfasi en la formació per a totes 

les persones que formen part dels caus i els esplais des d’una perspectiva de drets o de 

feminismes. 

Per acabar, comenta que també és important que l’Administració faciliti indicadors que 

permetin saber quina és la feina comunitària real que s’està fent, i quina coordinació hi ha amb 

els diferents serveis públics dels districtes (d’infància, joventut, salut, feminismes, etc.), ja que 

el treball comunitari permet detectar qüestions que cal derivar a professionals de 

l’Administració. 

 

El Sr. ESSOMBA observa que la darrera mesura de govern sobre aquesta qüestió també es va 

presentar un any abans de les eleccions (el 2014), i subratlla que la mesura que s’acaba de 

presentar és fruit d’un treball compartit amb els autèntics protagonistes, la gent del sector, i no 

pertany a l’Ajuntament, sinó a les entitats que hi han participat des del començament. Afegeix 

que la Taula d’Entitats Educatives del Consell de Joventut de Barcelona ha fet nombroses 

reunions (l’última, oberta a totes les entitats, el 14 d’abril). 

Es compromet a facilitar per escrit un desglossament detallat del pressupost el proper mes en 

què es vegi que cadascuna de les partides té un sentit específic per a cadascuna de les qüestions 

plantejades, i assenyala que la mesura recull novetats pel que fa a la manera com els esplais i els 

agrupaments poden participar en activitats de cultura, en relació amb l’esport, etc. 

Tot seguit, diu a la Sra. Barceló que l’Ajuntament ha ofert a les entitats la possibilitat de fer el 

projecte Baobab també la primera quinzena de setembre, però són elles les que prendran 

aquesta decisió. 

En darrer lloc, assenyala que aquesta mesura de govern estarà molt estretament vinculada a la 

mesura de govern sobre ciutat jugable. 

 

El Sr. BLASI entén que el Govern únicament ha exposat excuses per justificar la poca feina 

feta, sobretot al principi d’aquest mandat —sí que reconeix la feina de la regidora Andrés—, 

però també quan va formar part del Govern del 2007 al 2011; subratlla que els tècnics de la casa 

són bons i la feina que fan les entitats és molt important; anuncia que el seu grup farà un 

seguiment atent de la mesura, i lamenta que s’hagi trigat tant a tenir-la i que no s’hagi volgut 

compartir políticament. 

D’altra banda, diu a la Sra. Benedí que la regidora Irma Rognoni va demanar que constés que 

no podia assistir a la sessió d’avui perquè està participant en un projecte de Nacions Unides 

com a experta. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que la Sra. Rognoni no li ho havia especificat. 
 

Es dona per tractada. 
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c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/8980) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal implementi un pla de xoc per a les persones sense llar que contingui, entre altres, els 

punts següents: - Un pla urgent per augmentar el nombre de places de Housing First. - Posar en 

marxa un pla d’urgència, tot posant a disposició les places disponibles del CANE, del CUESB, 

pensions i ampliació del nombre de places concertades amb les entitats de la Xarxa. - Que es 

faci un Pla de dutxes equipades, atesa la necessitat actual. - Que es facilitin targetes de transport 

públic per als seus desplaçaments. - Que s’estudiïn fórmules innovadores d’accés als menjadors 

municipals. 

 

La Sra. FANDOS saluda tothom i explicita que la proposició vol ajudar les persones sense llar 

que viuen i dormen al carrer a Barcelona, una qüestió absolutament prioritària per al seu grup. 

Posa de manifest que el nombre de persones sense llar ha augmentat, com reconeix el mateix 

Govern; les entitats que hi treballen han demanat l’augment dels recursos destinats a aquestes 

persones, i l’Acampada pels Drets fa temps que reivindica la protecció dels seus drets i demana 

un pla de xoc. L’entitat va fer arribar les seves reivindicacions a tots els grups municipals, el 

Grup Municipal Demòcrata va rebre l’entitat i ha considerat adient donar-hi veu a la Comissió. 

Recorda que el Govern, el desembre del 2017, va acceptar un prec del seu grup que demanava 

la presentació de mesures urgents en aquest àmbit, però encara no s’hi ha donat compliment. 

Per això, el seu grup presenta la proposició que consta com a punt següent de l’ordre del dia, 

que no incorpora les transaccions proposades pel Govern perquè no es vol dir «que es continuï 

fent», sinó que es vol que de manera immediata es faci un pla de xoc, s’augmentin les places de 

housing first —totes les places van ser adjudicades pel govern del seu grup—, es faci un pla de 

places disponibles i un pla de dutxes equipades que augmenti els serveis d’higiene, es facilitin 

targetes de transport públic i s’estudiïn fórmules innovadores d’accés als menjadors municipals. 

Espera que aquesta proposició s’aprovi i, a diferència del prec acceptat el desembre del 2017, 

s’executi. 

 

La Sra. BARCELÓ comenta que el seu grup insistirà en un tema que el preocupa mentre no 

s’intenti realment solucionar-lo, i subratlla que a Barcelona hi ha un risc del 20% de pobresa i 
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cada cop més persones viuen al carrer: més de 1.000 persones dormiran al carrer aquesta nit, hi 

ha més de 2.000 persones en places residencials i el 31 de desembre hi havia 553 persones en 

assentaments irregulars. Afirma que el Govern municipal és incapaç de donar-hi respostes 

efectives malgrat les nombroses propostes de l’oposició. 

Indica que l’Acampada pels Drets i altres col·lectius reclamen mesures eficaces i més atenció 

individualitzada, important en qualsevol servei social però especialment en aquets cas, i exposa 

algunes de les característiques de la vida d’aquestes persones, amb les quals han parlat tots els 

grups: van d’un lloc a un altre de la ciutat sobrevivint amb escassos recursos, sovint no es 

treuen les sabates en tot el dia per si han de sortir corrent, les dones pateixen agressions sexuals, 

tenen tota la vida en una tenda de campanya o en un carro i no poden accedir fàcilment als 

serveis socials. Per exemple, a Barcelona només hi ha deu dutxes per a aquestes persones, i el 

diumenge únicament poden anar a dutxar-se a la sala Baluard, destinada a altres fins. 

Recorda que el seu grup, a l’octubre del 2016, va demanar que es presentés un pla per ajudar les 

persones sense llar abans que acabés l’any, i es va presentar però sense haver-lo treballat amb 

els grups municipals; al gener del 2018, va demanar concreció dels recursos, especialment de 

les places disponibles d’alberg i de housing first, summament important, i el mapa 

d’assentaments irregulars, que es va presentar fa uns dies, cosa que ho agraeix; a l’abril del 

2018, va demanar que el centre CANE obrís tot l’any, atesa la demanda creixent, entre altres 

coses, i va demanar també mesures urgents per als assentaments irregulars, qüestió de què tracta 

la proposició que presenta avui. 

Agraeix les esmenes plantejades pel Govern, però explica que no s’han pogut acceptar perquè, 

si bé el seu grup entén que cal treballar de manera coordinada amb altres administracions, el 

que demana la proposició és de competència municipal. 

Concreta que la proposició vol que s’augmentin els armariets i trasters perquè les persones 

sense recursos hi puguin deixar les seves pertinences, que s’augmentin les dutxes, que 

s’augmentin els ajuts per al transport —s’ha posat en marxa una targeta T-50/30 a preu de T-10 

per a persones sense llar, però aquestes persones tampoc no poden pagar aquest títol de 

transport—, que s’habilitin places residencials i en albergs perquè les persones sense llar hi 

puguin accedir amb els seus animals de companyia i que es garanteixin places residencials per a 

tota la unitat familiar, ja que de vegades es concedeix una plaça a una mare amb el seu nadó 

però no al pare, de manera que se separa el nucli familiar. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que tots els grups han presentat iniciatives sobre aquesta qüestió, que 

és complexa i preocupa tothom, i indica que, igual que a la resta d’Europa, a Barcelona els 

darrers anys ha augmentat el nombre de persones sense llar: en deu anys s’ha passat de 658 

persones a 1.026 (+55,9%), i el nombre de persones que dormen en recursos residencials 

d’entitats socials i municipals ha augmentat un 68,5%. 

Assenyala que tot plegat és resultat de la precarietat del mercat laboral, de l’encara més precari 

sistema de garantia de rendes i de la realitat del mercat d’habitatge, i posa de manifest que la 

mateixa síndica de Greuges, present en el desallotjament de la plaça de Catalunya, va expressar 

una realitat vergonyant: hi ha gent que té feina que està dormint al carrer. 

Pregunta quina és la subvenció per a la targeta de transport per a persones en risc d’exclusió, 

que es va començar a distribuir l’any passat, quantes se’n donen cada any, si tothom hi té accés, 

quins són els mecanismes per accedir-hi, com i on cal anar per aconseguir-la i si es facilita el 

procés a les persones que la demanen, i recorda que el seu grup ja va demanar que es posessin a 

disposició totes les places possibles, incloses les d’albergs d’emergències, que actualment 

només obren durant la campanya del fred, quan caldria obrir-los tot l’any, ja que la humitat de 

Barcelona fa que les persones que dormen al carrer passin molt de fred a l’hivern i molta calor a 

l’estiu. 
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Indica que també s’ha demanat formació efectiva i constant al personal municipal, que fa molt 

bona feina i que tracta directament amb les persones sense sostre, així com l’assoliment d’un 

acord amb els poliesportius municipals per tal de facilitar l’accés a les dutxes mitjançant 

normes i compromisos compartits. Observa que sovint el desconeixement genera por, i cal 

trencar amb aquest desconeixement i amb aquest estigma. 

Assenyala que actualment els menjadors socials municipals depenen de la derivació per part de 

Serveis Socials i una persona no pot accedir a una plaça de menjador si no hi està registrada. 

Entén que, malgrat les dificultats a l’hora de preveure quantes persones aniran a dinar a un 

menjador concret, hi podria haver més flexibilitat. 

Subratlla que el seu grup no qüestiona la professionalitat, la feina i l’esforç dels treballadors i 

les treballadores socials, però entén que hi hauria d’haver un equip més nombrós i especialitzat 

que intensifiqués la feina de seguiment de les persones sense llar especialment vulnerables 

(persones grans, persones amb trastorns mentals, dones) i un augment de les places de housing 

first: els 150 habitatges estables per a 150 persones que viuen al carrer fixats pel Pla de Lluita 

contra el Sensellarisme de Barcelona per al 2020 són del tot insuficients, i l’estabilitat, la 

confiança i la seguretat que ofereix una llar són essencials perquè una persona recuperi 

l’autoestima i l’autonomia que la vida al carrer li ha pres. 

Per les raons exposades, el seu grup dona suport tant a la proposició del Grup Municipal 

Demòcrata com a la del Grup Municipal de Cs, que fan referència a qüestions de competència 

municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la informació i l’informe que va fer arribar ahir la tinenta d’alcalde, si 

bé el seu grup considera que s’hauria d’haver facilitat abans, i expressa el seu acord amb 

l’afirmació de l’informe que cal un sistema d’atenció social que vagi a les causes estructurals 

del fenomen (manca de feina, precarietat laboral, manca d’accés a l’habitatge), i que és molt 

important treballar la transició entre la primera acollida i la possibilitat de tenir una vida 

autònoma estable. Observa que la feina que duen a terme l’Ajuntament o la Xarxa d’Atenció a 

Persones sense Llar és ingent, però és insuficient perquè no serveix per contenir un fenomen 

que transcendeix les possibilitats d’aquests recursos. 

Manifesta una preocupació especial pel fet que el 47% de les persones ateses faci menys de tres 

mesos que són a la ciutat, per l’augment del col·lectiu de joves de menys de 25 anys al carrer i 

pel fet que la primera acollida s’estigui fent per atendre realitats d’exclusió habitacional, la qual 

cosa significa que el problema va més enllà de les persones que viuen sense llar i que, per tant, 

les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament no són prou eficients. 

Posa de manifest que al llarg dels anys no s’han augmentat les places dels centres d’acollida, 

dels centres residencials ni del housing first, i que, si bé sí que s’incrementen els hotels i les 

pensions i lleugerament els habitatges inclusius, els hotels i les pensions són recursos 

provisionals que no resolen el gran problema que hi ha. 

D’altra banda, entén que cal augmentar molt més els serveis de neteja i les consignes i facilitar 

l’accés als menjadors, l’accés als serveis públics d’atenció a la salut, especialment a la salut 

mental, i la mobilitat en transport públic per tal que les persones sense llar puguin desplaçar-se 

als punts d’atenció. 

Pels motius exposats, el seu grup dona suport tant a la proposició del Grup Municipal 

Demòcrata com a la del Grup de Cs. 
 

La Sra. ESTELLER indica que les acampades de plaça Catalunya i Arc de Triomf posen de 

manifest el problema que hi ha a Barcelona amb el sensellarisme: del 2015 al 2017 va 

augmentar un 48% el nombre de persones que dormen al carrer —actualment, cada dia hi 

dormen 1.000 persones—, i Arrels constantment reclama els recursos que avui es recullen a les 

proposicions, com són els espais perquè les persones sense llar puguin guardar les seves 

pertinences. 
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Pel que fa al considerable augment dels assentaments, comenta que les accions del Govern són 

insuficients, de manera que cal tenir en compte tots els factors que influeixen en el fenomen i 

impulsar moltes de les accions que es fan perquè siguin més efectives i donin una resposta a una 

situació que creix dia rere dia, i posa de manifest l’augment de gent jove que no pot accedir a 

un habitatge i la insuficiència de recursos a l’hora de fer front a les despeses personals i de 

família, situacions que requereixen una resposta ràpida i efectiva de l’Ajuntament. 

Recorda que el 2016 el seu grup va demanar la creació de 50 places noves de housing first, 

mecanisme que permet donar sortida a les persones que estan dormint al carrer i que es van 

cronificant, els dona una estabilitat i és un dels primers recursos que cal garantir, com també cal 

garantir la higiene personal de les persones que dormen al carrer: a Barcelona només hi ha 

quatre centres de titularitat pública que ofereixen aquest servei (a Meridiana, Horta, Poble-sec i 

Nou Barris), i subratlla que cal ampliar els horaris dels menjadors i dels centres que donen 

servei a les persones sense llar. 

Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de les proposicions del Grup Municipal 

Demòcrata i del Grup de Cs. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest que el sensellarisme no és un problema exclusiu de 

Barcelona, sinó que es troba a molts altres municipis d’arreu del país i d’Europa, de manera que 

cal fer una anàlisi global de quin és el model econòmic i social que fa que es generin 

desigualtats i que existeixi el sensellarisme. 

Observa que l’informe facilitat ahir pel Govern ja parla de les causes del sensellarisme a les 

ciutats (precarietat laboral, desigualtats socials, augment del preu dels lloguers i manca 

d’habitatge i de parc públic d’habitatge), i manifesta sorpresa pel fet que els grups es mostrin 

alarmats per la situació de la gent que viu al carrer i, paral·lelament, votin en contra de 

propostes per augmentar el parc públic d’habitatges, regular els lloguers, posar fi a la precarietat 

laboral, dotar uns serveis públics forts, repartir el treball i la riquesa o que hi hagi una 

redistribució dels recursos per a tots els veïns i les veïnes no només a l’Ajuntament de 

Barcelona, sinó també a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol. 

Qualifica de cínic que s’exigeixi una solució a l’Ajuntament de Barcelona i després no s’aposti 

per un pla treballat amb el conjunt d’administracions competents per a deu o vint anys que vagi 

a l’arrel de la situació per posar fi al sensellarisme. D’altra banda, considera que l’Ajuntament 

ha desenvolupat moltes propostes gràcies a un bon equip d’experts que fa molts anys que 

treballen el sensellarisme com una problemàtica que no apareix de sobte sinó que és fruit de 

causes estructurals (manca d’habitatge i d’accés a l’habitatge, precarietat laboral i manca de 

recursos materials) sustentades pel model econòmic i social. Subratlla que si realment es vol 

posar fi al sensellarisme, cal sinceritat i honestedat, anar a les causes del problema i no fer-ne 

un ús partidista ni un ús en funció de si interessa desgastar un govern. 

Assenyala que el problema del sensellarisme està relacionat amb la propietat privada, amb el 

repartiment del treball i de la riquesa, amb el parc públic d’habitatge, amb les expropiacions 

d’habitatges a grans tenidors, amb l’explotació laboral i la lluita de les administracions contra 

aquesta, amb la política de fronteres i el fet que no es facilitin les eines perquè els municipis 

puguin gestionar el conjunt de persones que per motius socials o econòmics arriben a les ciutats 

per desenvolupar les seves vides dignament, amb el fet que l’Ajuntament de Barcelona tingui 

uns serveis públics forts per fer front a la situació, amb les condicions laborals de les 

treballadores d’aquests serveis, amb la bona coordinació d’aquests serveis i amb el fet que no hi 

hagi grans empreses que es lucrin amb aquests serveis —actualment les municipalitzacions són 

l’única manera de garantir unes bones condicions laborals, una bona coordinació i una bona 

atenció a les persones usuàries—, i conclou que el problema és prou greu perquè tots els grups, 

independentment de la seva ideologia, s’hi impliquin anant a l’arrel del problema i deixant de 

banda partidismes i voluntats de desgastar el Govern. 
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La Sra. ORTIZ saluda tothom i indica que per al Grup de BC la lluita contra el sensellarisme 

sempre ha estat una prioritat: ja el 2015 va dir que calia abordar el fenomen, creixent a 

Barcelona i arreu d’Europa, amb una estratègia a llarg termini, i es va impulsar el primer pla de 

lluita contra el sensellarisme, buscant consensos de ciutat i treballant amb les 32 entitats que 

formen part de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, així com directament, per primer cop, 

i en el marc del Consell Municipal de Benestar Social, amb persones sense llar, que amb els 

testimonis de la seva realitat han ajudat a trobar la manera de treballar a llarg termini i resoldre 

problemes quotidians. 

Explica que no s’ha presentat l’informe complet perquè la Xarxa va demanar que es presentés 

després de l’estiu, quan totes les entitats hagin actualitzat les dades, i així es farà, i observa que 

hi ha qüestions que mai no s’havien treballat tot i haver estat reivindicades. 

Exposa que s’ha treballat amb TMB, amb més de 1.200 targetes; hi ha 145 places diàries en 

dutxes; per primera vegada s’obre els dissabtes i els festius; s’han ampliat places residencials, 

per exemple a Cal Muns, ja que es van demanar serveis específics per a persones amb trastorns 

de salut mental, i s’ha obert un servei residencial específic per als joves, amb atenció les 24 

hores, atès que no hi havia un seguiment de què passava amb els joves tutelats que es quedaven 

al carrer amb 18 anys, entre altres coses. 

Lamenta que es vulguin utilitzar les persones sense llar com una eina de desgast del Govern, i 

que ho facin grups com Cs i el Grup Municipal Demòcrata, que formen part de governs que 

exclouen de la renda garantida les persones sense llar, que aproven el desnonament exprés i que 

pacten la reforma laboral, que fa que cada vegada hi hagi més persones amb feina en situació de 

carrer, perquè la feina que tenen no els dona autonomia. Subratlla que aquests grups que 

exigeixen solucions a Barcelona són els mateixos que creen les lleis que cada vegada exclouen 

més gent. 

Aclareix que l’esmena proposada no pretenia traspassar responsabilitats de l’Ajuntament a la 

Generalitat i a l’Estat, sinó que totes tres administracions treballessin de manera coordinada, ja 

que els únics països que han solucionat el sensellarisme són els que han dut a terme una 

estratègia de país, amb les polítiques d’habitatge i de lluita contra la pobresa alineades des dels 

governs locals fins als govern estatals. 

Qualifica d’extremadament cínic que la Sra. Fandos parli del creixement del sensellarisme a 

Barcelona i acusi el Govern de la Sra. Colau de no fer les coses bé quan els ajuntaments on 

governa el seu grup donen bitllets cap a Barcelona —per lògica i per dignificar l’atenció a les 

persones sense llar, caldria disposar d’una xarxa d’atenció de proximitat— i no analitzen què 

està passant, per exemple, amb aquestes persones que arriben a Barcelona o amb els joves. 

Subratlla que el Govern municipal està fent un esforç sense precedents (s’ha passat de 26 

milions a 35), però no es pot enganyar la gent dient que el problema té fàcil solució quan és un 

problema estructural d’una societat que multiplica cada cop més les seves desigualtats 

mitjançant lleis injustes. 

Demana que aquest problema torni a ser una qüestió de prioritat i de consensos de ciutat —per 

al seu grup ho continuarà sent i vol treballar-hi en col·laboració amb la resta—, que també sigui 

prioritària per a la Generalitat —ara mateix subhasta pisos que hereta de les herències 

intestades—, i demana també coherència entre el que els grups defensen aquí i el que fan allà 

on tenen l’oportunitat de canviar les coses. 

 

La Sra. FANDOS diu a la Sra. Ortiz que el problema del seu grup és que en lloc d’aportar 

solucions i d’actuar, es limita a dir el que han de fer els altres i a fer política —fins i tot fa que 

els tècnics facin política—, i subratlla que CiU va arribar al govern en un moment de crisi 

profunda i de creixement dels sensesostre a Europa i, sense l’augment del 30% del contracte 

programa de la Generalitat i la partida específica per lluitar contra el sensellarisme que ha tingut 
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el Grup de BC, va aconseguir que el nombre de persones sense llar a la ciutat disminuís. Amb 

BC, en canvi, la xifra ha augmentat malgrat les facilitats que ha tingut i malgrat que la crisi i 

diferents situacions han anat millorant. 

Remarca que el seu grup, a diferència de BC, no es dedicava a reclamar actuacions a la 

Generalitat o a l’Estat —han d’actuar, però, sobretot, ha d’actuar l’Ajuntament—, sinó a actuar: 

va crear els centres d’allotjament —tots els que es diu que han anat augmentant places es van 

deixar fets o programats—, va posar en marxa el housing first —no hi ha cap plaça més 

respecte a les que es van adjudicar el mandat anterior—, va planificar els del carrer Tànger —

demana que es reconegui que va ser planificat per l’equip de govern anterior—, va crear un 

CUESB amb places, va crear el CANE i va ampliar les places de la xarxa. Afegeix que, amb el 

seu grup, es va passar de servir 375.000 àpats al menjador social a 519.000 (144.000 més), 

mentre que amb BC l’augment ha estat només de 452 àpats. 

Tot seguit, diu a la Sra. Ortiz que sap perfectament que no són els ajuntaments els que donen 

bitllets de metro o de tren per a Barcelona, sinó que ho fa Serveis Socials, de manera que n’està 

qüestionant la professionalitat, i assenyala que CiU va assolir un acord amb l’Àrea 

Metropolitana perquè els ajuntaments poguessin fer aportacions al CUESB. 

Posa de manifest que la persona de la Generalitat que va pactar amb el Govern de BC l’augment 

del pressupost és a la presó, de manera que no pot participar en aquest debat, però els darrers 

anys la Generalitat ha ajudat l’Ajuntament d’una manera important. Observa que, 

malauradament, des de fa uns mesos no ho ha pogut fer, i diu al Grup de BC que si realment vol 

treballar amb la Generalitat, faci declaracions diferents de les que fa la Sra. Colau sobre el nou 

president de la Generalitat, que són una vergonya. 

Clou la intervenció demanant al Govern que ampliï les places, que posi en marxa el pla i, en 

definitiva, que actuï immediatament per deixar de tenir persones vivint en determinades 

condicions. 

 

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Ortiz que utilitzar les persones és prometre allò que s’és 

incapaç de complir perquè no se sap gestionar, i esmenta dues de les coses que el Govern de BC 

ha incomplert, malgrat el superàvit, per la seva incapacitat d’assignar els recursos adequats: 

construcció de 4.000 habitatges —pregunta quants n’hi haurà al final del mandat i quants 

s’hauran entregat— i aturada dels desnonaments —n’hi ha 2.500. Afegeix que la Mesa 

d’Emergència d’Habitatge només assigna 18 pisos al mes, i que no assumir responsabilitats i 

delegar en els altres quan s’és incapaç de complir les promeses també és utilitzar les persones. 

Subratlla que el Grup de Cs no utilitza les persones, sinó que reivindica els seus drets, com són 

accedir a un menjador social o a una dutxa, i qualifica de trist i vergonyós que una persona 

sense recursos a Barcelona hagi de demanar cita per dutxar-se i esperar una setmana. Tot seguit, 

demana a la Sra. Ortiz si es pot comprometre a ampliar l’horari de les dutxes, de manera que 

sigui de dilluns a diumenge, i dels menjadors socials, actuacions que són de competència 

municipal 

Per acabar, manifesta el seu acord que cal que tots els grups i totes les administracions 

dialoguin i treballin conjuntament per garantir els drets; assegura que el seu grup ho farà, i 

demana al Govern que compleixi allò que s’aprova i si és capaç d’assumir el compromís 

d’ampliació d’horaris que acaba d’esmentar. 
 

La Sra. ANDRÉS subratlla que calen solucions estructurals que sobrepassen les competències 

de l’Ajuntament de Barcelona i la tasca que fa la Xarxa, però també una bona planificació 

municipal, un pla estratègic que aconsegueixi posar fi al fenomen de les persones sense sostre 

—un fenomen que, com diu l’informe, prové de moltes realitats— i als assentaments, formes de 

vida que no són dignes ni pròpies d’una Barcelona del segle XXI, de la mateixa manera que al 

llarg dels anys s’ha aconseguit posar fi a fenòmens molt complexos, com el barraquisme, que 

requereixen molts anys de feina i un gran consens polític i social. 
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La Sra. ESTELLER subratlla que el Grup de BC va fer demagògia amb aquest problema durant 

la campanya electoral i va jugar amb les necessitats de la gent, afirmant coses com que a 

Barcelona hi deixaria d’haver desnonaments i persones dormint al carrer, i acusa també de 

demagog el Grup Municipal de la CUP, que culpa el sistema de tot i proposa solucions que són 

contràries a qualsevol solució viable. 

Entén que algunes declaracions i accions del Govern han generat un efecte crida, i que cal 

intensificar la feina, la col·laboració amb les entitats que dia a dia treballen al carrer en aquest 

àmbit, com ara Arrels i Creu Roja, i els convenis que té l’Ajuntament amb aquestes entitats per 

oferir més i millors solucions a les persones sense llar. 

Comenta que una de les accions que caldria fer de manera immediata és ampliar els horaris i 

garantir l’atenció a tots els barris, si cal, amb espais que no siguin de titularitat pública, perquè 

hi ha persones que no es poden desplaçar als espais corresponents. 

Conclou que cal millorar la resposta que s’està donant i veure de quina manera es pot resoldre 

el problema i donar compliment a tot el que s’aprova a les comissions, així com fer un calendari 

d’accions més incisives, més directes, i amb més dotació. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta l’abstenció del seu grup a ambdues proposicions. 

 

La Sra. ORTIZ expressa l’abstenció del seu grup a la proposició del Grup Municipal Demòcrata 

i el vot favorable a la del Grup de Cs. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8964) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a incorporar en el Pla de Lluita contra el sensellarisme les propostes següents: - 

Augmentar les taquilles i trasters per que puguin deixar les seves pertinences les persones sense 

llar. - Facilitar més serveis d’higiene per les persones sense llar ampliant els horaris. - 

Augmentar les ajudes per cobrir el transport per les persones sense llar. - Habilitar espais per les 

persones sense llar perquè puguin accedir amb els seus animals de companyia. - Garantir que es 

faciliti places residencials al conjunt de la família que ho necessitin i no únicament a una part. 

 

(Punt tractat conjuntament amb el punt anterior.) 

 

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 i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/8952) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: Presentar a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i fer arribar 



 

Ref: CCP 5/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 17/ 5/ 2018 12: 44 

14 

per escrit a tots els grups municipals, un informe amb plànols annexats que especifiqui: 1. Els 

solars municipals amb qualificació d’habitatge, ubicació i el nombre d’habitatges que poden 

albergar. 2. L’estat de planejament dels solars municipals que s’han de destinar a habitatge, 

ubicació i el nombre d’habitatge que poden albergar. 3. Els solars privats destinats a habitatge 

de protecció oficial, ubicació i el nombre d’habitatge que poden albergar. 4. Les promocions 

d’habitatge que estan en marxa en solars municipals, ubicació, l’estat en què es troben, el seu 

calendari d’execució i entrega, el tipus de tinença, el promotor i el nombre d’habitatges 

resultants. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que, tant en aquesta comissió com en altres espais, en moltes 

ocasions s’han demanat dades sobre l’estat de l’habitatge a Barcelona, però aquesta informació 

no ha estat facilitada. El seu grup espera no haver de recórrer a la Comissió de Garanties del 

Dret a l’Accés a la Informació Pública com han fet altres grups. 

Reconeix que algunes de les dades que es demanen sí que han estat facilitades, però puntualitza 

que la majoria no, i les poques que sí, s’han facilitat d’una manera que dificulta molt als grups 

de l’oposició valorar les actuacions del govern i proposar possibles accions de millora. Per això, 

i amb l’objectiu que les respostes siguin concretes i permetin conèixer la realitat de la qüestió, 

aquesta proposició vol ser precisa en allò que demana. 

Subratlla que el Grup Municipal d’ERC vol treballar per fer una ciutat millor amb oportunitats 

per a tothom i perquè els veïns i les veïnes puguin mantenir la seva llar i tenir accés a 

l’habitatge amb un lloguer assequible, però, per fer-ho, necessita informació, una informació a 

la qual tota la ciutadania hi hauria de poder accedir. 

Entén que l’ara Institut Municipal de l’Habitatge (abans Patronat Municipal de l’Habitatge) està 

adquirint la gestió del sòl d’habitatge i, per tant, el Govern disposa de les dades sol·licitades a la 

proposició, que enuncia. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, conscient que un dels principals 

problemes de la ciutat és la manca d’habitatge, motiu pel qual va donar suport al pla d’habitatge 

en què està treballant el Govern municipal; manifesta l’acord del seu grup que hi ha dificultats a 

l’hora d’accedir a les xifres oficials de l’estat de l’habitatge a la ciutat i conèixer la situació dels 

solars disponibles, i recorda que el Sr. Jordi Martí va pactar amb el regidor Montaner que es 

presentaria un balanç del Pla pel Dret a l’Habitatge, cosa que encara no s’ha fet. 

D’altra banda, pregunta si es continuen buscant solars per al pla Empenta, que va fer el seu grup 

i molts dels solars del qual són els que s’estan utilitzant actualment per fer habitatges. 

 

El Sr. BLANCO manifesta el vot favorable del seu grup, que veu molt poca efectivitat per part 

del Govern en l’àmbit de l’habitatge i, sobretot, molt poca transparència. 

Posa de manifest que el Govern es va comprometre a presentar entre el febrer i el març 

l’informe sobre el compliment durant el 2017 del Pla pel Dret a l’Habitatge, però encara no l’ha 

presentat, i recorda que el Pla preveia una inversió molt ambiciosa en habitatge públic. 

Lamenta que el Govern, en lloc de retre comptes de la seva actuació, culpi altres 

administracions dels problemes en habitatge. Reconeix que aquestes hi tenen responsabilitats, 

però subratlla que l’Ajuntament ha de desenvolupar les polítiques que li corresponen. 

Per acabar, exposa que tots els indicadors d’habitatge han empitjorat des de l’inici del mandat: 

hi ha uns 4.000 desnonaments, més persones en situació d’emergència, moltes més persones 

que han sol·licitat un habitatge i que no són ateses, menys oferta d’habitatge per atendre les 

necessitats i molta menys promoció d’habitatge. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup, que ha donat suport al Pla pel Dret a 

l’Habitatge i a totes les mesures que s’han presentat a l’Ajuntament en relació amb l’habitatge, 
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atès el greu problema que hi ha en aquest àmbit, en què hi ha persones que perden l’habitatge o 

que no hi poden accedir. 

Assenyala que, abans d’aquest mandat, es podia fer un seguiment de l’estat de la qüestió a 

través del web del Consorci i del Patronat Municipal de l’Habitatge, on hi havia informació 

sobre les promocions en curs, les adjudicades i, fins i tot, els projectes, una informació que cada 

vegada és menys visible, i observa que aquesta informació és necessària per pressionar la resta 

d’institucions que tenen responsabilitats en la matèria. Indica que l’Estat ha anat reduint 

dràsticament les aportacions i, fins i tot, ha liquidat el Pla de l’Habitatge, com també ha fet la 

Generalitat, que ara podrà tornar a destinar-hi recursos atès que ja té govern. 

Tot seguit, exposa que, d’acord amb un treball d’anàlisi fet pel seu grup, dels 4.000 habitatges 

promesos només n’hi haurà uns 730 d’acabats en finalitzar el mandat, i la llista d’espera del 

Registre de Sol·licitants cada vegada és més gran: més de 36.000 unitats familiars que, a més, 

cada vegada són més vulnerables (per exemple, augmenta el nombre d’unitats familiars amb 

menys del 0,4 de l’IPREM), i comenta que la política d’habitatge no només té a veure amb 

l’accés, sinó també amb el manteniment i les condicions dels habitatges, i hi ha persones, 

sobretot grans, que ni tan sols tenen l’habitatge impermeabilitzat o accessible. 

En darrer lloc, expressa l’opinió del seu grup que el balanç s’allunyarà bastant del que 

plantejava el Govern a l’inici del mandat. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que té molt interès a conèixer les 

dades detallades que es demanen a la proposició i, per tant, quina capacitat té l’Ajuntament de 

construir nou habitatge en funció dels solars que hi ha a la ciutat. 

Exposa que, d’acord amb informació facilitada pel Govern, hi ha 83 solars pendents d’edificar, 

en els quals es podrien construir 5.000 habitatges de protecció oficial. Indica que el regidor 

Montaner va dir el 2016 que Barcelona tenia capacitat per construir 20.000 habitatges, que en 

aquell moment s’estava en un 1,6% d’habitatge assequible i que durant els propers cinc anys es 

construirien 4.000 habitatges (1.000 per any) i els següents cinc anys, 5.500 més. Tanmateix, 

els 4.000 habitatges promesos per a aquest mandat es van reduir a 3.200 al Pla del Dret a 

l’Habitatge, i ja s’havien reduït considerablement des del programa electoral del 2015, en què 

es va dir que se’n farien 8.000. 

Conclou que cal aclarir quina és la previsió real. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que cal conèixer tota la 

informació que demana la proposició, una informació que entén que el Govern ja ha de tenir, ja 

que seria preocupant que després de tres anys de mandat i d’haver fet el Pla pel Dret a 

l’Habitatge, i atès el poc espai que hi ha a Barcelona per desenvolupar-hi habitatges, no 

disposés de tota aquesta anàlisi sobre l’estat dels solars municipals i els habitatges que s’hi 

podran edificar. 

Demana que es presenti el cens d’habitatges buits de la ciutat, i observa que Serveis Jurídics 

hauria de generar nova jurisprudència perquè els habitatges buits esdevinguessin habitatges amb 

ús social i, si escau, posar també sobre la taula les expropiacions definitives a grans tenidors. 

D’altra banda, subratlla la necessitat de posar fi al model de ciutat actual, apostar clarament per 

un decreixement turístic i posar fi als allotjaments turístics, ja que el desmesurat increment 

d’aquests a Barcelona està fent fora les veïnes per donar resposta en part a un model turístic que 

també està desenvolupant el mateix Govern. 

Per acabar, posa en relleu la necessitat que les diferents administracions treballin conjuntament 

per combatre el problema de manca de parc d’habitatge públic que té la ciutat; recorda que tant 

l’Àrea Metropolitana com la Diputació, la Generalitat i l’Estat espanyol tenen competències en 

habitatge, i expressa l’opinió del seu grup que encara queden moltes vies per explorar per 

garantir habitatge públic per al conjunt de veïnes de la ciutat. 
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El Sr. MONTANER confirma que el Govern disposa de la informació sol·licitada, que està 

reelaborant per poder-la presentar, i aquest divendres lliurarà l’informe del 2017 als membres 

del Consell Social de l’Habitatge —és en aquest consell on té l’obligació de presentar-lo—, per 

la qual cosa dona suport a la proposició, si bé vol matisar algunes qüestions. 

Informa que ahir es van penjar les dades del segon semestre del 2016; al juliol se’n penjaran les 

del 2017 i, a finals d’any, les del primer semestre del 2018. Admet que hi ha hagut un 

endarreriment en la facilitació de les dades, però explica que es deu al fet que s’ha reunificat i 

creat l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació i a l’esforç de crear, per iniciativa de 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, que permet, per primer 

cop, tenir dades com ara els preus dels lloguers i l’esforç que fan les famílies. Subratlla que el 

Govern ha fet una aportació enorme per tenir dades. 

Indica que la informació sobre els sòls i les promocions es presentarà d’aquí a un mes, i observa 

que de les quatre coses que demana la proposició, tres depenen d’Urbanisme. Per exemple, el 

sòl el gestiona Urbanisme, de manera que és aquesta àrea la que ha d’autoritzar tota la 

informació —ho ha de fer perquè la proposició s’ha acceptat. 

D’altra banda, comenta que dels 83 solars, n’hi ha 66 que es poden promoure i s’estan 

promovent, i, pel que fa als habitatges qualificats de protecció oficial i el nombre d’habitatges, 

observa que les dades no poden ser exactes perquè el nombre d’habitatges depèn dels metres 

quadrats que tingui cadascun. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix el suport de tots els grups i diu al Sr. Montaner que encara que la 

informació sobre els solars l’hagi de facilitar Urbanisme, és una àrea del mateix govern i, per 

tant, en teoria el traspàs d’informació ha de ser bastant fàcil, i anuncia que si no es facilita la 

informació en el termini fixat, el seu grup hi insistirà, ja que és una informació que s’ha 

demanat diverses vegades sense èxit, a la qual han de tenir accés tant els grups municipals com 

la resta de la ciutadania, ja que tothom té dret a fiscalitzar l’acció del seu govern. 

 

La Sra. FANDOS coincideix que la informació que s’ha sol·licitat tants cops s’ha de facilitar en 

el termini que indica la proposició en un exercici de transparència, i manifesta sorpresa pel fet 

que el Sr. Montaner hagi parlat d’una altra àrea de l’Ajuntament com ho ha fet, ja que entén que 

quan un pla és transversal no té sentit dir si és d’una àrea o d’una altra. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta la gran preocupació del seu grup per la reducció que hi ha hagut 

de la inversió en habitatge (de 19 milions d’euros es va passar a 17 milions el 2015, 15 milions 

el 2016, i 11,5 milions el 2017) i de les promocions (16 el 2015, 12 el 2016 i 11 el 2017), i 

observa que totes les promocions que s’estan executant són del mandat Trias i es van fer 

mitjançant un acord amb BAMSA. 

D’altra banda, diu al Govern que sap molt de teoria però després té moltes dificultats per portar 

la teoria a la pràctica, i el seu grup espera que expliqui com pretén que Barcelona construeixi 

els 20.000 habitatges que el Sr. Montaner va dir que la ciutat tenia capacitat per fer. 

 

El Sr. MONTANER aclareix que el que ha volgut dir d’Urbanisme és que aquesta àrea ha 

manifestat que aquesta proposició s’hauria d’haver presentat a la Comissió d’Urbanisme, 

perquè, com ha dit, de les quatre coses que es demanen, tres corresponen a dades que té aquesta 

àrea, però, òbviament, Urbanisme facilitarà la informació i, a més, la proposició es respon aquí 

perquè parla d’habitatge. 

Diu a la Sra. Esteller que qui ha reduït la inversió en habitatge és l’Estat espanyol, mentre que 

l’Ajuntament de Barcelona l’ha multiplicat per tres i ha hagut de demanar diners al Banc 

Europeu d’Inversions, ja que ni a Catalunya ni a Espanya hi ha un banc que promogui habitatge 
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públic, i diu a la Sra. Benedí que el Govern municipal accepta facilitar la informació que se li 

demana perquè és la seva responsabilitat, però ERC podria responsabilitzar-se que les herències 

intestades que són habitatges a Barcelona i depenen d’Economia passessin a ser d’habitatge 

social i no entressin als cabals de la Generalitat i s’utilitzessin per a altres coses. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la resposta del Sr. Montaner, a qui diu que el Govern hauria de saber, 

pel que fa a les herències intestades, que si el difunt no té altre cabal que aquest, és un bé 

immoble i no queda més remei que subhastar-lo, però els diners es destinen a entitats socials o 

culturals dels pobles, les ciutats o els municipis on hi hagi l’herència. Subratlla que, 

independentment de la voluntat dels membres de la Comissió, que celebrarien que aquests 

diners es destinessin a habitatge, cal complir les normes. 

 

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco 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 i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/8958) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona 

acorda: - Reafirmar la necessitat d’inclusió d’equipaments per a gent gran (com per exemple 

places residencials) en la zona d’equipament de La Model, en el ben entès que sempre que no 

sigui possible s’indicarà en la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports les 

ubicacions dins de l’esquerra de l’Eixample d’aquests futurs equipaments. - Impulsar una 

comissió interadministrativa per valora les necessitats funcionals d’aquests futurs equipaments 

de persones grans. 

 

La Sra. ANDRÉS posa de manifest que l’esperança de vida a Barcelona, de mitjana, ha 

augmentat i va augmentant al llarg dels anys, i això implica haver de donar resposta a una 

societat cada cop més longeva i, per tant, no desatendre cap oportunitat de planejament i de sòl 

urbà dedicats a recursos per a les persones grans, com ara promoció del col·lectiu, casals, 

habitatges o residències —per al seu grup, les residències també són un recurs habitacional i no 

només d’assistència, ja que és on viuen les persones que tenen la necessitat de viure d’una 

manera més acompanyada. 

Exposa que a Barcelona hi ha més de 100.000 llars amb una persona sola de més de 65 anys i 

19.000 al districte de l’Eixample, on hi ha més de 55.000 persones de més de 65 anys, i hi ha 

més de 12.000 persones grans en llista d’espera per a residències. Per això, el seu grup entén 

que en el procés participatiu per definir els equipaments que s’ubicaran al solar de l’antiga 

presó Model cal donar prioritat a les necessitats de les persones grans. 

 

La Sra. FANDOS expressa el suport del seu grup, que prefereix el redactat final de la 

proposició, amb la transacció incorporada, ja que entén que les necessitats s’han d’identificar en 

el marc del procés participatiu de la Model. 

Subratlla que atendre la gent gran de la ciutat és una prioritat, com també debatre sobre quin 

tipus d’equipaments calen. En aquest sentit, observa que hi ha un dèficit de places residencials i 

que també calen residències socioassistides, així com prioritzar els habitatges amb serveis, ja 

que cada cop hi ha més gent gran autònoma, i promoure els habitatges de gent gran compartits, 

els centres de dia —encara hi ha barris que no en tenen cap— i els casals. 
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En darrer lloc, observa que qualsevol gran equipament o qualsevol gran projecte que es faci a la 

ciutat hauria de preveure recursos per a la gent gran i, més enllà dels grans projectes, n’hi hauria 

d’haver d’específics per a la gent gran. 

 

El Sr. BLANCO comenta que el fet que la proposició inicial sol·licités la creació d’una 

comissió que estudiés la necessitat d’equipaments del barri va sorprendre el seu grup, ja que 

entén que hi ha un equip de treball que estudia els usos que cal incloure a l’edifici des d’una 

perspectiva àmplia, i els Serveis Tècnics del Districte coneixen les necessitats d’equipaments al 

barri. 

Per això, i tenint en compte que no tots els equipaments han d’ubicar-se necessàriament a la 

Model i que el seu grup entén que no hi ha l’obligació que hi hagi un tipus d’equipament o un 

altre, però correspon al Districte determinar quines són les necessitats més peremptòries, està 

d’acord amb el redactat final de la proposició, que parla de valorar el tipus d’equipaments en el 

marc del procés participatiu. Afegeix que el seu grup estarà d’acord a atendre les necessitats 

residencials de la gent gran en aquest espai sempre que estigui justificat. 

Pels motius exposats, vota a favor de la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que l’Ajuntament té un 

deute amb els veïns, i recorda que tots els grups municipals, mitjançant una proposició 

aprovada pel Plenari el 30 de juny del 2017, es van comprometre a garantir els equipaments 

previstos al Pla Director de la Model, redactat el 2009, un dels quals és una residència per a 

gent gran amb centre de dia. El seu grup entén que aquest pla d’equipaments continua tenint 

plena validesa, malgrat haver estat redactat el 2009, perquè no s’ha fet cap dels equipaments 

que preveu, ni al barri de l’Esquerra de l’Eixample ni al districte, i cal fer equipaments per 

donar resposta a una societat amb una esperança de vida afortunadament creixent. D’altra 

banda, posa de manifest que al barri de l’Esquerra de l’Eixample, on viuen gairebé 100.000 

persones, només hi ha una residència pública (Francesc Layret), que és municipal, i només té 66 

places, xifra clarament insuficient. 

Subratlla que el Grup d’ERC estaria totalment en contra que a la Model no es fes la residència 

per a la gent gran —sembla que el Govern la consideri prescindible en el darrer procés 

participatiu—, i observa que tots els equipaments per a la gent gran (habitatges assistits, 

habitatges amb serveis, residències, habitatges compartits, etc.) són necessaris, perquè ofereixen 

serveis diferents i de tots n’hi ha manca a la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que entén que els veïns, mitjançant 

el procés participatiu, han de dir quins equipaments volen que s’ubiquin a la Model i què és el 

que volen que sigui aquest espai, un espai gran on caben molts equipaments i on es poden fer 

moltes intervencions. 

Assenyala que el 20% de les persones que viuen a l’Eixample són persones grans i hi ha un 

dèficit importantíssim de residències i de pisos per a aquest col·lectiu, que sovint es troba amb 

necessitats no cobertes; esmenta com a dada especialment rellevant que hi ha unes 8.000 

persones en llista d’espera per accedir a una plaça de residència per a la gent gran, i manifesta 

l’opinió del seu grup que la Model és un espai idoni per ubicar-hi equipaments per a la gent 

gran. 
 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup entén que cal fer una anàlisi global de la situació de la 

gent gran al conjunt de la ciutat, cada cop més nombrosa, així com transversalitzar la resposta 

que s’hi dona, no només des d’Habitatge, sinó també des de Salut i el conjunt de serveis públics 

de la ciutat, que avui no estan donant resposta a les necessitats del conjunt de la gent gran, ni 

estan fent les previsions adequades a deu anys vista. 



 

Ref: CCP 5/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 17/ 5/ 2018 12: 44 

19 

Tot seguit, posa de manifest que, a banda de les necessitats de la gent gran, a les quals cal donar 

resposta, a l’Eixample, a l’Esquerra de l’Eixample i a Sant Antoni també hi ha problemes que 

requereixen solucions urgents, per exemple els referents a serveis educatius o a habitatge per a 

la gent jove, atès que és un barri que en els darrers cinc anys ha patit un procés de gentrificació 

molt gran i els preus d’accés a l’habitatge s’han incrementat moltíssim. Considera que, per 

donar solució a tots aquests problemes, cal tenir molt present el model de ciutat actual i parlar 

del model turístic i del que està passant al Mercat de Sant Antoni, entre altres coses. 

D’altra banda, considera fonamental parlar de la gestió de les residències, ja que en algunes 

residències de la ciutat, amb gestió externalitzada, les condicions de les treballadores són 

precàries i no s’ofereix un bon servei a les usuàries, cosa que ha provocat denúncies i que 

col·lectius organitzats posessin de manifest la situació. 

Per acabar, assenyala que a la proposició hi ha moltes incògnites i manifesta l’abstenció del seu 

grup. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix la proposició, que el Govern ha esmenat perquè entén que una 

proposició no pot substituir un procés participatiu, i assenyala que tot just s’ha elaborat un 

informe sobre el maltractament que ha rebut Barcelona respecte a les inversions de la 

Generalitat, especialment pel que fa a residències, així com l’incompliment del Pla d’Inversions 

i el Pla d’Equipaments. 

Subratlla que el Govern de la Generalitat va dir que no invertiria en noves residències, i que 

durant molts anys no ha invertit absolutament res en construcció de residències públiques, fet 

que perjudica sobretot Barcelona, atesa la ràtio de persones grans, i exposa que l’Ajuntament 

impulsa habitatges per a la gent gran, però no pot cobrir la necessitat de residències, que han de 

ser adequades a un model de residència del segle XXI. Afegeix que moltes persones, amb grau 3 

o amb grau 2 avançat, el que necessiten és un equipament residencial. 

Indica que s’han fet quatre sessions en el marc del procés participatiu i s’han recuperat temes 

del Pla Director, però observa que aquest també incloïa un hotel i oficines, i aquests han estat 

substituïts per tal de dotar l’Eixample de més verd i més habitatge públic, i manifesta l’acord 

del seu grup que l’Esquerra de l’Eixample necessita equipaments per a gent gran. Comenta que, 

per això, es proposa construir habitatges i un centre de dia als baixos de l’edifici de la Model, i 

es volen buscar ubicacions al conjunt del barri per donar a la Generalitat l’oportunitat de 

construir residències públiques —espera que no passi com en altres solars, en què la Generalitat 

no construeix. 

 

La Sra. ANDRÉS considera inadmissible que al procés participatiu s’hagin descartat la 

residència per a la gent gran i el centre de dia que incloïa el Pla Director de la Model, per la 

qual cosa demana al grup que està duent a terme la participació per definir els equipaments 

d’aquest entorn que retorni al Pla Director i no exclogui del projecte un col·lectiu tan important 

a la ciutat com el de les persones grans, ciutadans i ciutadanes de ple dret com la resta. D’altra 

banda, afirma que el Pla Director, a més de la residència per a gent gran i el centre de dia, 

incloïa equipaments esportius, un CEIP, una escola bressol, un casal per a joves, aparcament 

soterrat, un equipament de salut mental i un espai memorial, però no hotels ni oficines. 

Insisteix que el col·lectiu de persones grans és molt nombrós i continua creixent, de manera que 

no se’l pot excloure de les planificacions de grans illes d’equipaments, i exposa que de les 266 

residències que hi ha a Barcelona, només 34 són públiques; els preus de les residències 

concertades van dels 1.300 als 2.000 euros mensuals, i els de les privades passen dels 2.000 

euros mensuals, quan les pensions mínimes actuals són de 630 euros (sense cònjuge) i de 800 

euros (amb una persona a càrrec), i hi ha prop de 70.000 persones grans que no se sap si podran 

continuar pagant el lloguer, cosa que fa necessari que hi hagi recursos públics per a les persones 

que no tenen garantit l’habitatge quan arriben a grans. 
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La Sra. FANDOS reitera el vot favorable del seu grup i subratlla que cal fer les reserves 

necessàries per garantir els equipaments. 

 

El Sr. BLANCO reitera el vot favorable del seu grup, que entén que si la recuperació dels espais 

de la Model és una oportunitat per donar resposta a la necessitat d’equipaments per a persones 

grans que hi ha al barri, s’ha d’aprofitar i, en cas contrari, cal atendre aquesta necessitat 

mitjançant altres vies. 

 

La Sra. ORTIZ puntualitza que l’hotel formava part del planejament, que s’ha canviat ara: en el 

pla del 2009 es preveia un espai d’oficines i un hotel, però aquest espai s’ha recuperat per a 

habitatge públic amb el canvi de planejament, de manera que el dotacional de gent gran 

s’afegiria al que ja hi ha d’habitatge. 

D’altra banda, indica que el Grup de BC comparteix la reflexió que hi ha darrere la proposició i 

espera que, després de traslladar la necessitat existent com a prioritat, la Generalitat també 

compleixi amb aquesta inversió a Barcelona. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - 

Reafirmar la necessitat d’inclusió d’equipaments per a gent gran a l’Esquerra de l’Eixample 

i valorar en el marc del procés participatiu de La Model quin tipus d’equipaments 

s’incorpora a aquella zona (residencial, habitatge amb serveis, centre de dia, casal, ...). - 

Impulsar una comissió bilateral amb la Generalitat per valorar la necessitat d’equipaments i 

les inversions pendents en matèria de gent gran. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/8972) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Garantir la neutralitat 

ideològica i la bona convivència en els centres escolars de la ciutat de Barcelona, i preservar-los 

de qualsevol adoctrinament. 2. Reclamar al Consorci d’Educació l’adopció de les mesures per 

evitar l’adoctrinament en les aules dels centres escolars, que han de ser espai de convivència, 

ensenyament i aprenentatge. 3. Donar el màxim suport als nens i a les famílies afectades. 

4. Habilitar un mecanisme per tal que les denúncies puguin ser anònimes. 
 

La Sra. ESTELLER posa en relleu el bon nivell de convivència que hi ha a les aules de 

Barcelona i la qualitat del model educatiu (tant dels centres educatius com dels grans 

professionals que hi treballen), en què escoles de titularitat pública, de titularitat concertada i de 

titularitat privada es complementen, però observa que hi ha hagut queixes, que han estat 

recollides pel síndic de Greuges (87 casos en 26 municipis, entre els quals hi ha Barcelona) i el 

d’Alta Inspecció (134 casos, alguns a Barcelona), per assetjament o adoctrinament en un centre 

educatiu. Entén que, davant d’això, l’Ajuntament de Barcelona ha d’adreçar-se al síndic de 

Greuges per saber què ha passat i treballar per garantir una bona convivència per a 

l’aprenentatge a tots els centres i que tots els nens rebin l’educació sense cap pressió per la seva 

condició, pel seu origen, per la professió dels pares ni per cap altre motiu. Subratlla que, encara 

que cada professor pugui tenir qualsevol ideologia, aquestes han de quedar fora del centre 

educatiu, no pas entrar-hi i adoctrinar els nens. 
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A continuació, enuncia la proposició; explica que l’anonimat que es demana al punt 4 es deu al 

fet que de vegades els pares no denuncien la persona que s’excedeix perquè pensen que això 

podria perjudicar el seu fill, i subratlla que els objectius principals de la proposició són mantenir 

la convivència a les aules i preservar-les d’ideologies, adoctrinaments i relats polítics —avui a 

Catalunya hi ha un excés de política a tot arreu—, i que la proposició no pretén atacar tot el 

sistema, sinó tot el contrari. 

 

La Sra. HOMS qualifica la proposició d’exageradament cínica, i subratlla que el Grup 

Municipal Demòcrata fa seus els principis rectors de la Llei d’educació de Catalunya, com 

també que els valors que es transmeten a les escoles del sistema educatiu català es basen en la 

democràcia, el pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social. El seu grup defensa la qualitat 

del sistema educatiu, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució 

de l’excel·lència en un context d’equitat. 

Remarca que les escoles catalanes eduquen en l’esperit crític, en la reflexió i en la certesa que 

tothom és igual malgrat les diferents capacitats i les diferències de pensament, diferències en 

què rau la riquesa de la societat. 

Lamenta profundament els immerescuts atacs que estan rebent les escoles darrerament, amb 

acusacions difamatòries d’adoctrinament, quan justament són espais on es vol generar la 

capacitat de l’individu de pensar per ell mateix, i els mestres no es mereixen que servidors 

públics com el Sr. Rivera difonguin als mitjans fotos de docents que duen una vida anònima i 

en molts casos han vist vulnerats els seus drets i no se n’ha tingut en compte la presumpció 

d’innocència. 

Diu al grup proposant que els infants i les famílies no es mereixen que es vulgui tornar a 

impulsar un pensament en blanc i negre, i assegura que el problema a les escoles no va existir 

fins que el PP, l’1 d’octubre, va trencar els centres educatius i va atonyinar gent —lògicament, 

l’endemà els nens volien saber què havia passat a la seva escola, i als centres es va parlar del 

tema. 

Per acabar, exposa que els alumnes de l’institut Joan Boscà van assistir a la darrera sessió del 

Plenari de les Corts per demanar als grups que manipulen aquest tema que deixin de fer-ho, 

petició que el Grup Municipal Demòcrata fa seva: cal deixar que els mestres continuïn fent la 

seva feina com fa molts anys que la fan, educant en la diversitat de pensament, l’esperit crític i, 

en resum, els principis propis d’una educació en democràcia. 

 

La Sra. BARCELÓ recorda que el seu grup va presentar una proposta a l’octubre en què 

demanava que l’educació no estigués polititzada i no estigués al servei de cap ideologia política 

—el Govern hi va votar en contra—, ja que el Grup de Cs aposta per una educació que 

transmeti coneixements i fomenti valors com ara la capacitat crítica, per a la qual cosa cal 

neutralitat ideològica. 

Subratlla que el seu grup valora la feina que fan molts professors dels centres educatius de 

Barcelona i de Catalunya, però entén que hi ha hagut casos que no s’haurien d’haver donat, amb 

politització a les aules, motiu pel qual dona suport a la proposició. 

Lamenta que en alguns llibres de text es distorsioni la història —per exemple, en afirmar que 

els ibers eren catalans o que els romans van envair Catalunya el 218 a. C., quan encara no 

existia— i, sobretot, que s’assenyali, s’amenaci o es coaccioni menors, com ha passat a 

l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, on diverses famílies han denunciat per un 

possible delicte d’odi. 

Remarca que és inadmissible que els professors assenyalin els fills de guàrdies civils o animin 

els alumnes a manifestar-se davant la caserna de la Guàrdia Civil —aclareix que el rebuig del 

seu grup seria exactament el mateix si les accions fossin adreçades a fills de persones amb 

ideologia independentista, ja que els nens se n’han de deixar al marge—, i, en canvi, és digna 
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d’aplaudiment la manifestació espontània de 200 alumnes per mostrar suport als companys que 

havien estat assenyalats. 

Indica que el Sr. Rivera ha fet ben palès en diferents ocasions que la professió de professor és 

una de les més importants que existeixen, però subratlla que els professors han d’estar al servei 

de la democràcia, de la Constitució i de la convivència, i en cap cas han de ser còmplices 

d’amenaces, coaccions o assenyalaments a menors. 

Reclama que tant el síndic de Greuges com la Sra. Colau defensin la neutralitat ideològica als 

centres educatius, però remarca que l’alcaldessa ja s’ha posat al costat de qui pretén separar 

Catalunya. 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició, però pregunta a la Sra. 

Esteller quan obrirà el Ministeri d’Educació un expedient informatiu a l’institut de Sant Andreu 

de la Barca. 

 

La Sra. BENEDÍ subratlla que, en oposició a la intenció del ministre Wert d’espanyolitzar els 

nens catalans i la contínua manipulació burda de Cs, hi ha la Llei d’educació 12/2009, un dels 

principis rectors de la qual és el respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de 

centre, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes, i que 

recull el pluralisme com a principi rector de tot el sistema educatiu. A parer del seu grup, 

l’autonomia de centre és un valor fonamental per desenvolupar un sistema educatiu lliure i 

crític i ha de fonamentar-se en el respecte als claustres i la seva sobirania, així com en el 

respecte i la valoració de la professionalitat del cos docent. 

Remarca que l’escola catalana és un model d’èxit basat en la pluralitat i la diversitat que s’ha 

desenvolupat com una eina útil en el respecte a la diferència i a la integració, una eina eficaç per 

formar persones lliures, crítiques, democràtiques i capaces, i posar en dubte la professionalitat 

dels docents és menyscabar aquesta potentíssima eina de transformació social, com també ho és 

assenyalar els i les docents o les comunitats educatives. 

Diu a la Sra. Esteller que el seu grup està acostumat a utilitzar l’escola com a munició del debat 

polític, atacar la diversitat, posar en qüestió la pluralitat i alimentar la idea d’un conflicte 

lingüístic o d’un suposat adoctrinament als centres, coses que demostren la seva voluntat de 

dividir, assenyalar i tornar a una societat en blanc i negre en què la por i l’autocensura coartin la 

llibertat i la riquesa de la gent, però subratlla que els grups que fan carn de canó del professorat, 

les direccions i altres professionals de l’educació —fet deshonest, irresponsable i temerari amb 

la tasca inestimable dels més de 110.000 docents del sistema educatiu—, els grups que posen la 

creu i qüestionen la professionalitat de qui dia a dia dona el millor de si mateix/a per vocació i 

convenciment per ajudar les famílies a formar i educar allò més preuat que tenen, els seus fills i 

les seves filles, no se’n sortiran. 

Per acabar, pronuncia les paraules «jo també soc una docent d’El Palau». 

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que el seu grup defensa l’educació com a eina fonamental per a la 

construcció d’una societat democràtica i cohesionada i comparteix totalment els principis i 

valors de la Llei d’educació de Catalunya, alhora que no vol alimentar el conflicte ni polititzar 

més l’escola: cal preservar-la del conflicte polític i de qualsevol instrumentalització política. 

A continuació, diu als grups del PP i de Cs que el model educatiu que més rebuig de la societat 

ha generat ha estat el de la LOMCE, la llei més segregadora, retrògrada i adoctrinadora que hi 

ha hagut, i els docents, servidors públics, han defensat el sistema educatiu català fins i tot per 

sobre d’aquesta llei i fent front a les contínues retallades durant anys del PP, sovint amb el 

suport de CiU. Afegeix que per ajudar l’educació cal posar recursos a disposició de les escoles: 

calen més equipaments educatius, més recursos, més beques i més material. 

Assegura que mai, en tots els anys que fa que és regidora de l’Ajuntament, en cap de les 

nombroses escoles que ha visitat, ha vist un conflicte per motius de llengua o de cap dels factors 
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que alguns grups esmenten contínuament. Concreta que no hi ha la desunió, la mala praxi ni 

l’adoctrinament a què se sol fer referència, i subratlla que el sistema educatiu català està ple de 

grans professionals que treballen amb vocació i dedicació, i no es pot permetre que casos 

puntuals taquin el sistema. El seu grup no hi vol participar ni ser-ne còmplice. Per això, vota en 

contra de la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el total suport del seu grup als centres educatius acusats 

d’adoctrinament, i denuncia la persecució política a la pràctica docent, mitjançant formes 

polítiques del PP i de Cs que només es poden relacionar amb el franquisme. 

El Grup Municipal de la CUP considera fonamental que s’eduqui en l’esperit crític, i considera 

un deure pedagògic —i una necessitat educativa des del punt de vista de desenvolupament dels 

infants— que es parli de la brutalitat policial de l’1 d’octubre, sobretot quan aquesta brutalitat 

policial es va exercir majoritàriament als centres educatius de Barcelona. 

Qualifica de contradictori que demani que no s’adoctrini a les escoles el mateix grup que vol 

prohibir que milers de persones puguin aprendre català a les aules del País Valencià i que 

perpetua el finançament a les escoles de l’Opus Dei, i subratlla que la intenció del PP és 

impedir que els nens i les nenes siguin partícips de la realitat que els envolta, interpretin 

lliurement allò que passa, debatin i comparteixin opinions sobre què volen dir els 

desnonaments, què vol dir la reforma laboral, què va passar l’1 d’octubre (brutalitat policial, 

terrorisme d’estat), què signifiquen l’1 de Maig i els drets laborals o què va passar el 17 d’agost 

a Barcelona (terrorisme). 

Conclou que el PP vol impedir que s’escrigui i es pensi i vol instaurar el blanc i negre hereu del 

franquisme, però la CUP sempre hi serà al davant per impedir-ho, i pronuncia les paraules «som 

docents d’El Palau i no passaran». 

 

La Sra. BENEDÍ indica, com ja havia advertit prèviament, que cal interrompre la sessió en 

aquest moment per l’aturada convocada a la plaça de Sant Jaume, pels morts a Gaza. 

 

(S’atura la comissió 21 minuts.) 

 

La Sra. BENEDÍ reinicia la sessió donant la paraula al Govern. 
 

El Sr. ESSOMBA comença la intervenció recordant a la Sra. Esteller una cita bíblica («per què 

mires la palla que hi ha a l’ull del teu germà i no veus la biga que hi ha en el teu?»), i li 

pregunta què pensa el seu grup, per exemple, del PDF «Proyecto de conocimiento de la 

seguridad y la defensa en los centros educativos», editat el 2017,  pel Ministeri d’Educació i pel 

Ministeri de Defensa i adreçat a alumnes de primària, que a la pàgina 104 explica que els fluxos 

migratoris irregulars són una amenaça per a la seguretat del país, i els posa al mateix nivell que 

l’espionatge, el terrorisme, les emergències, les catàstrofes o les vulnerabilitats; a la pàgina 108 

diu que actualment existeixen diferents guerres o conflictes en el món i que algunes d’elles són 

per enfrontaments religiosos, per imposar una religió o un model aconfessional, com si els 

models aconfessionals fossin perillosos, i a la pàgina 115 inclou una activitat didàctica, 

adreçada a alumnes de deu i onze anys, que els demana que cantin i vagin al pas d’una cançó 

que diu «Midiendo del aire la limpia grandeza / el alma se llena de luz y de amor / la vida y la 

muerte cantan la belleza / de una España más clara y mejor. / Volad, alas gloriosas de España / 

estrellas de un cielo radiante de sol / escribid sobre el viento la hazaña / la gloria infinita de ser 

español. / A España ofrecida, / tengo muerte y vida / como quien las juega / en un lance de 

gloria y honor, / la aurora me lleva / como un nuevo amor», una lletra de José María Pemán, 

escriptor conegut per haver escrit versos misògins com «Así gritan, al fondo de la calleja 

oscura, / los bramidos de las fieras, / de mil hombres borrachos de locura / y mil sucias rameras, 

/ en furia de sexo hambriento y sin ternura». 
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Llegit això, pregunta a la Sra. Esteller qui, d’alguna manera, és qui intenta adoctrinar amb una 

història que ja no és pròpia. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta una gran preocupació pel fet que l’educació a Barcelona estigui a 

les mans d’aquest comissionat, que aporta a la Comissió elements que no hi tenen res a veure en 

lloc de preocupar-se per les denúncies que hi ha perquè a les escoles s’ha assetjat nens per 

motius ideològics. D’altra banda, acusa el Sr. Essomba de fer una interpretació injusta d’uns 

versos i de desacreditar-ne l’autor per uns altres versos que ha escrit; demana que no s’obviïn 

les investigacions a 500 professors; diu a la Sra. Barceló que el Ministeri ja ha obert el 

procediment referent a l’institut de Sant Andreu de la Barca i ha rebut els pares, perquè està al 

costat de les famílies; assenyala que alguns grups han atacat i s’han sentit atacats quan només 

s’estan identificant uns professors, i qualifica la mentalitat d’aquests grups de sectària. 

 

La Sra. BARCELÓ subratlla que els primers que van utilitzar les escoles van ser els grups 

independentistes en emprar-les per al referèndum il·legal; lamenta que el Grup del PSC no 

aposti per la neutralitat ideològica, que és el que planteja la proposició, i remarca que el Grup 

de Cs sempre apostarà per aquesta neutralitat i perquè les aules de la ciutat no estiguin 

polititzades. 

 

La Sra. BENEDÍ nega que el dia del referèndum es fes cap utilització de les escoles: per als 

referèndums, igual que per a les eleccions, sempre es vota a les escoles, als centres municipals i 

als instituts. D’altra banda, diu a la Sra. Esteller que el que és preocupant és que s’entri en el joc 

tan vil de fer servir l’escola catalana com a eina política contra tot i contra tothom, no pas que 

algú o que un govern hagi defensat sempre l’escola catalana. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Homs expressa el vot contrari del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí 

expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari 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: 

 

7.-  (M1519/8949) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern aturi el 

decret d’alcaldia de regulació de les estàtues humanes de la rambla de Barcelona i faci un 

procés participatiu vinculant amb les estàtues humanes per tal d’arribar a un acord sobre com 

regular la seva situació en el si de l’espai públic tenint en compte el patrimoni immaterial dels 

artistes de carrer que aquest representen. 

 

La Sra. ROVIRA saluda les companyes que treballen en l’art al carrer, bé cultural immaterial, 

que haurien d’estar presentant aquesta proposició i que fa anys que reivindiquen la seva 

situació, sense que cap govern municipal les escolti. 

Observa que aquesta proposició està relacionada amb una de presentada el novembre de 2016 

també pel seu grup i que teòricament blindava les demandes del col·lectiu. A la pràctica, però, 

després de més d’un any i mig aquestes no s’han fet efectives, malgrat que la proposició va ser 

aprovada amb el vot favorable del Govern, que havia de vetllar per garantir l’art al carrer com a 

forma de llibertat d’expressió en totes les seves expressions, així com reconèixer els seus marcs 

regulatius de l’espai i l’art al carrer com a ús comú general, cosa que s’havia d’explicitar en els 

marcs necessaris, i garantir la participació d’artistes i veïnes en l’elaboració de les normatives 

que els afectessin, apostant per l’autogestió dels seus espais. 
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Assenyala que l’art al carrer és una realitat en la majoria de ciutats modernes de tot el món, en 

què està regulat pel govern municipal, i històricament l’espai públic ha estat el lloc primordial 

de trobada i d’exercici d’aquesta llibertat d’expressió. Subratlla que aquestes persones han de 

poder continuar formant part dels carrers de Barcelona i de la Rambla, que també és seva i no 

només dels milers de turistes que la visiten cada dia o dels milers de terrasses que ocupen la 

Rambla, Ciutat Vella i tota la ciutat.  

Exposa que el Decret d’Alcaldia de regulació de les estàtues humanes de la Rambla de 

Barcelona, presentat l’1 de març, ha estat objecte d’al·legacions per part de diferents col·lectius 

directament implicats, que al·leguen que el decret no resol les seves demandes i, de fet, 

empitjora les seves condicions laborals i la situació que fa anys que denuncien davant 

l’Ajuntament. 

D’altra banda, comenta que el decret tampoc no dona compliment al que es va aprovar a la 

proposició del novembre de 2016: per exemple, s’ha fet participar sense que la participació fos 

vinculant i s’han fet algunes trucades en moments concrets sense que hi hagués un procés com 

el que havia estat aprovat per la Comissió. 

Per acabar, enuncia la proposició. 

 

La Sra. HOMS indica que el seu grup està a favor de l’art al carrer, expressat amb civisme, 

regulat, amb igualtat d’oportunitats, tant per a músics com per a estàtues i per a artistes en 

general; tanmateix, expressa el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda els artistes presents a la sala, amb els quals el seu grup ha pogut 

parlar per conèixer-ne les necessitats, i acusa el Govern de la Sra. Colau de tornar a fer, com de 

costum, una aprovació per decret d’alcaldia, sense dialogar ni amb els afectats ni amb la resta 

de grups municipals, quan ha tingut tres anys per fer-ho i quan sempre presumeix de demòcrata 

i de dialogant. 

D’altra banda, lamenta la manca de sensibilitat mostrada per la Sra. Colau amb el món artístic, 

ja que ha catalogat de venedors ambulants les estàtues humanes de la Rambla, quan aquestes 

persones no venen cap producte, i el Govern municipal no les ha escoltades a l’hora d’establir la 

regulació. Com a conseqüència, el col·lectiu s’ha queixat de les restriccions imposades pel 

Govern municipal, que augmenten respecte del mandat anterior (abans hi havia 30 llicències i 

ara només n’hi ha 24). 

Per acabar, indica que el Grup Municipal de Cs aposta per la creació d’una oficina dirigida per 

tècnics i artistes que vetlli pels interessos dels artistes al carrer i expressa el seu vot favorable a 

la proposició. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda els artistes presents, els agraeix l’assistència i assenyala que les 

estàtues humanes de la Rambla són fruit del període d’eclosió creativa artística que va 

experimentar Barcelona en els darrers anys del franquisme i fins passats els Jocs Olímpics, una 

etapa en què els artistes van humanitzar les places i els carrers i que ha llegat, entre altres coses, 

les estàtues humanes que avui estan plenament integrades en l’imaginari col·lectiu de l’artèria 

més popular de la ciutat. 

Exposa que el boom turístic viscut per Barcelona va empènyer l’ús cada cop més intensiu de la 

Rambla, que va arribar a aplegar més de 100 estàtues humanes i, en conseqüència, l’aparició de 

grups mafiosos que en desvirtuaven l’essència artística. En aquestes circumstàncies, i després 

de diverses normatives, el 2012 l’Ajuntament va regular les condicions en què aquests artistes 

podien exercir la seva activitat d’estàtues humanes a la Rambla, i en va limitar el nombre a 30 

en dos torns diaris i 15 punts determinats de la rambla de Santa Mònica. 

El seu grup entén que, sis anys després d’aquella regulació, cal adaptar el marc regulatiu 

d’aquesta activitat a la realitat sempre canviant de la ciutat, però observa que el Decret 
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d’Alcaldia, si bé era necessari, ha provocat una allau d’al·legacions per part dels artistes, cosa 

que demostra que el diàleg entre l’Administració i aquests artistes ha estat poc o gens fluid. 

Tot seguit, formula algunes preguntes al Govern. Vol saber per què la regulació de les estàtues 

humanes l’ha fet el Districte de Ciutat Vella i no Cultura, que és qui regula la resta d’artistes de 

carrer; per què s’equiparen les llicències de les estàtues humanes amb les dels venedors 

ambulants, i no, per exemple, amb les dels músics; per què no s’aprofita el procés de reflexió 

obert sobre el futur de la Rambla, que inclou els artistes de carrer, per resoldre la normativa de 

les estàtues humanes en aquest marc; si es considera que ara és el moment de prendre mesures 

com la reducció a 24 estàtues humanes o 12 punts d’exhibició, i si es descarta definitivament el 

nombre reduït d’estàtues que puguin ubicar-se a diferents llocs del passeig més amunt de Santa 

Mònica. 

Subratlla que les estàtues humanes corren el risc d’extingir-se lentament i que amb la seva 

pèrdua es perdria una part de la riquesa artística de la ciutat i, per tant, del patrimoni cultural 

immaterial. Per això, el seu grup considera necessari que el Govern municipal estableixi una 

moratòria per a l’entrada en vigor del Decret d’Alcaldia, que permeti recuperar el diàleg amb 

els artistes, així com amb els veïns, les veïnes i els/les comerciants de la Rambla, a fi 

d’aconseguir una regulació consensuada que beneficiï el conjunt de la ciutadania. Espera que el 

Grup de BC no renunciï a la filosofia del diàleg i l’apoderament, ja que això significaria que no 

havia dit la veritat. 

Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda els artistes presents i expressa el vot favorable del seu grup, que el 10 

d’abril va presentar un prec al Plenari de Ciutat Vella perquè s’aturés un decret que ha estat 

aprovat sense haver-lo treballat amb les persones implicades i sense tenir en compte la seva 

opinió, fet que ha provocat una allau d’al·legacions. 

Subratlla que el diàleg amb les persones implicades és imprescindible, així com tractar la 

qüestió a tota la ciutat i no només a Ciutat Vella, i que, a banda del resultat del procés 

participatiu i el diàleg, el Govern ha d’implementar polítiques socials i culturals que enforteixin 

les associacions d’artistes per tal que elles mateixes, a través dels seus mecanismes, puguin 

crear un model deontològic que eviti l’intrusisme i la pèrdua de qualitat, de manera que vagin 

guanyant força en la seva activitat, i també calen polítiques que facilitin molt el treball dels 

artistes i evitin requeriments tècnics de vegades absurds que limiten la creativitat i converteixen 

l’espectacle gairebé en una pseudoactivitat comercial. 

Conclou que cal aprofitar el consens polític i la voluntat de les persones implicades per treballar 

per donar resposta a un fenomen que no és nou. 

 

La Sra. ESTELLER saluda els artistes presents i expressa la convicció del seu grup que els 

artistes que treballen al carrer han de disposar d’un acord amb l’Ajuntament que reguli la 

manera en què poden exercir la seva activitat. 

Posa de manifest que hi ha hagut una manca de diàleg per part del Govern amb els artistes, amb 

la resta de grups municipals i amb els veïns, i assenyala que cal garantir la bona convivència 

mitjançant ordenances. 

A continuació, observa que la proposició planteja l’anul·lació d’un decret, però el seu grup 

considera que el que caldria fer és modificar-lo per conciliar l’activitat cultural amb el descans 

veïnal i la bona convivència que hi ha d’haver a la Rambla, motiu pel qual no pot donar suport a 

la proposició. 
 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al conseller del Districte de Ciutat Vella, el Sr. Rabassa. 
 

El Sr. RABASSA saluda tothom, especialment les estàtues presents (Dago Balter i Silva Carlos, 

entre d’altres), i assegura que hi ha hagut molt de diàleg, en reunions formals, amb trobades a la 
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Rambla, i també en quatre reunions amb tot el col·lectiu de les estàtues. Afegeix que el decret 

ha estat a exposició pública, va rebre al·legacions i algunes seran estimades i d’altres no, i 

subratlla que el decret n’ajusta l’anterior, ja que les estàtues deien que no es corresponia amb 

allò que consideraven que havia de ser una normativa per al seu bon treball a la Rambla. 

Assenyala que la nova normativa incorpora diverses peticions del col·lectiu d’estàtues 

humanes: la modificació del nom («estàtua vivent»), el canvi de llicència d’un a tres anys, 

l’admissió de fins a tres propostes de vestuari, la possibilitat de fer, durant els tres anys de 

llicència, innovacions en el vestuari, la constància per escrit del permís per pujar a l’espai de la 

Fira d’Artesania quan no n’hi hagi o la incorporació d’elements de públic en el concurs i en la 

valoració. 

Observa que al preàmbul del decret es defineixen les estàtues humanes com a expressió artística 

i no només com a gestió de l’espai públic, com es feia abans, subratlla que gestionar un espai 

públic com la Rambla, per on passen 30 milions de persones, és molt complex, però cal donar-

hi aire i, sobretot, evitar problemes de seguretat i mobilitat. Afegeix que la concurrència pública 

és obligatòria: tothom que vulgui ser estàtua a la Rambla pot optar-hi en igualtat de condicions, 

i ja hi ha punts per l’experiència en diversos llocs. 

Per acabar, explica que qui gestiona és el Districte de Ciutat Vella perquè, si bé és una qüestió 

artística, també és una qüestió de gestió de l’espai públic, i recorda que quan la tinència 

d’Alcaldia formava part del PSC, el tinent d’alcalde va dir justament que havia de ser una 

qüestió de Ciutat Vella. 

 

La Sra. ROVIRA considera un insult per a les persones directament afectades per aquesta 

qüestió que el Govern afirmi que hi ha hagut diàleg, i l’acusa de parlar d’expressió artística i fer 

un preàmbul amb bones paraules, però no garantir unes bones condicions de feina ni mantenir 

coherència entre el que diu respecte als drets de les persones nouvingudes i aquesta normativa, 

que estableix que per poder exercir aquesta feina cal tenir el dret a residència i, alhora, que 

aquesta professió ja no pot ser utilitzada per adquirir aquest permís de residència a Barcelona. 

No considera normal que un partit d’esquerres faci una normativa amb aquesta deriva racista. 

En darrer lloc, subratlla que qui està generant problemes a Ciutat Vella són les terrasses i el 

model turístic, no pas les estàtues humanes, que són persones que amb aquesta activitat, en 

definitiva, es guanyen la vida i donen vida a la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ subratlla que el Govern mai no ha tingut la voluntat de parlar amb els grups 

municipals ni amb els regidors responsables de cultura, com tampoc amb els consellers del 

districte de Ciutat Vella, perquè no li agrada el diàleg, com demostra sovint en nombroses 

propostes, en què no escolta ni els afectats ni els grups municipals. Lamenta que, per justificar 

aquestes manques de voluntat de diàleg, el Govern s’excusi en el que han fet els altres. En 

aquest cas, s’excusa dient que fa el mateix que va fer el PSC, en lloc d’actuar d’una manera 

diferent. 

Per acabar, afirma que el Govern no canvia les coses, tot i tenir-ne la capacitat, perquè no sap 

gestionar i no té ni model de ciutat ni respecte per les estàtues, que són artistes, ni per la cultura 

de la ciutat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ posa de manifest que no s’ha donat resposta a cap de les preguntes que ha 

plantejat, i subratlla que en algunes ciutats europees les estàtues vivents cobren, mentre que 

aquí només recullen els diners dels vianants, però els estrangers no ho saben, cosa que no ajuda 

a millorar les condicions en què viuen aquests artistes. 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que cal tractar els artistes com a agents socials i no estrictament com 

a professionals de l’art, per tal d’evitar problemes a l’hora de poder exercir l’activitat en 



 

Ref: CCP 5/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 17/ 5/ 2018 12: 44 

28 

condicions, i assenyala que això supera àmpliament el districte de Ciutat Vella i ha de ser de 

ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Homs expressa el vot contrari 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 contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

ES REBUTJA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/8981) Que s’incorporin les activitats de salvament i socorrisme dins de l’oferta 

formativa del programa "L’escola fa esport a la ciutat" i a la Federació Catalana de Salvament i 

Socorrisme com a agent col·laborador en el programa i que per tant s’ofereixin a la Federació 

els mitjans necessaris per a la tasca abans esmentada. 

 

La Sra. FANDOS posa en relleu la importància del programa «L’escola fa esport a la ciutat», 

que promou l’activitat física i l’esport en edat escolar i dins l’horari escolar, i comenta que té 

moltes modalitats i cada any es van augmentant (waterpolo, corfbol, beisbol...), generalment 

gràcies al treball conjunt amb entitats i federacions esportives. 

A continuació, subratlla que la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme organitza 

competicions esportives d’aquesta modalitat —Catalunya és pionera en aquestes competicions i 

és dels llocs on més destaquen—, que poden donar sortida a nens que amb la natació no són tan 

ràpids, però tenen altres qualitats rellevants en salvament i socorrisme, modalitat que, a més, 

inclou la prevenció: la Federació, a banda de la competició esportiva, dona consells de 

prevenció sobre com s’ha d’actuar al mar i a la piscina. 

Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA saluda tothom i exposa que l’Institut Barcelona Esports fa molts anys que 

implementa el programa «L’escola fa esport a la ciutat», que vol reforçar l’educació física en 

horari lectiu, acull uns 75.000 nens i nenes dels centres educatius de la ciutat (aproximadament 

el 77% dels centres docents hi participen) i ofereix unes 49 activitats, que s’adrecen a tot el 

grup classe i es fan dins l’horari lectiu. Observa que el programa promou esports minoritaris, 

com ara el corfbol, l’escalada, els escacs, el rugbi, l’handbol, el waterpolo, el rem, el tamborí o 

el beisbol, mitjançant el treball conjunt amb les diferents federacions o, si la federació 

corresponent no en pot fer la promoció, amb algun club de la ciutat. 

Pel que fa a la petició del prec, explica que la planificació per al curs 2018-2019 ja està tancada 

—és un programa molt extens que es treballa conjuntament amb l’Institut Municipal 

d’Educació mitjançant el Pla d’Activitats Escolars—, de manera que no s’hi poden incloure les 

activitats de salvament i socorrisme, però es parlarà amb la Federació —aquesta ja ha demanat 

hora per a la trobada— per estudiar quins dels continguts que promou es poden incorporar al 

programa el curs 2019-2020. 
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La Sra. FANDOS agraeix que es rebi la Federació i que s’hi parli sobre la incorporació de les 

activitats el curs 2019-2020, però considera que també es podria organitzar alguna activitat 

extraordinària ja el curs que ve. 

 

La Sra. CARRANZA respon que s’estudiarà amb la Federació. 

 

Es dona per tractat. 

 

9.-  (M1519/8982) Sol·licitem que l’Ajuntament de Barcelona iniciï els tràmits per atorgar la 

medalla d’or al mèrit esportiu al Club Natació Kallipolis per la seva excel·lent tasca esportiva 

que enguany compleix 50 anys d’activitat. 

 

La Sra. FANDOS puntualitza que aquest prec es presenta aquí, encara que les Medalles es 

debatin amb tots els grups a la Comissió de Presidència, perquè és aquí on es tracten els temes 

d’esport i perquè el prec el que demana és que s’iniciïn els tràmits per a l’atorgament d’una 

Medalla d’Or al mèrit esportiu. 

Exposa que el Club Natació Kallipolis és el bressol de la natació sincronitzada de la ciutat, del 

país i de tot l’estat, referent pel que fa a la promoció de la natació sincronitzada a tots els nivells 

i viver de nous talents en la matèria, amb persones que van dels 6 als 80 anys, amb pràctiques 

escolars, adultes, veteranes i, sobretot, d’alta competició. A part del palmarès català, estatal —

ha estat campió de l’Estat espanyol ininterrompudament durant cinquanta anys—, internacional 

i olímpic, és un club referent en inclusió social i en els valors de l’esport com l’esforç i el 

treball en equip, i és referent també quant a desenvolupament i promoció de l’esport femení, no 

només en la pràctica, sinó també en la gestió (junta, equip tècnic, direcció, administració, etc.). 

Pels motius exposats, el seu grup entén que el Club Natació Kallipolis mereix ser guardonat 

amb la Medalla d’Or al mèrit esportiu. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA agraeix el prec en nom del Govern, que considera que caldria valorar la 

possibilitat d’atorgar dues medalles: una al Club Natació Kallipolis i una altra al seu fundador, 

el Sr. César Villegas, que encara n’és el president i que és i ha estat una de les ànimes del club, 

del qual ha mantingut la flama encesa durant els cinquanta anys d’existència, com també han fet 

persones que també han estat tota la vida al club, com ara María José Bilbao, Anna Tarrés o, 

actualment, Gemma Mengual i Ona Carbonell, noms que han transcendit les parets del club i 

han fet que aconseguís tot el que ha aconseguit. 

Explica que, si bé fins ara la Medalla d’Or al mèrit esportiu en reconeixement de la bona tasca 

continuada s’atorgava a clubs o federacions que feien cent anys, el Govern accepta el prec, atès 

que reconeix la tasca que ha dut a terme el Club Natació Kallipolis i la importància que ha 

tingut en el món barceloní i en la natació sincronitzada a Catalunya, Espanya i 

internacionalment. 

 

La Sra. FANDOS agraeix l’acceptació del prec i subscriu les paraules referides tant al Sr. 

Villegas com a la resta de persones esmentades per la Sra. Carranza. D’altra banda, explicita 

que el seu grup troba adient que es valori la possibilitat d’atorgar una Medalla d’Or també al 

president del club, i observa que convindria fer el reconeixement ara i no esperar als cent anys 

de l’entitat, ja que és ara quan hi ha les persones que han fet gran el club. 

 

Es dona per tractat. 



 

Ref: CCP 5/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 17/ 5/ 2018 12: 44 

30 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8965) Instar al Govern municipal en coordinació amb l’Institut Barcelona Esports 

(IBE) a la creació d’un "espai de futbol" a la ciutat de Barcelona, on es puguin seguir els partits 

de la Copa Mundial de Futbol 2018 i on es realitzin activitats per fomentar els valors de la 

pràctica esportiva. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que aquest prec es tractarà conjuntament amb el del Grup Municipal 

del PP corresponent al punt 14 de l’ordre del dia. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presència del Sr. Manuel Hernández i del Sr. Antonio Llamas, 

membres de la plataforma Barcelona con la Selección, que fa anys que reivindica que tots els 

ciutadans puguin veure jugar la Selecció Espanyola de futbol, i només rep excuses com a 

resposta del Govern municipal. 

Dit això, llegeix el prec. 

 

La Sra. ESTELLER dona la benvinguda als membres de Barcelona con la Selección, entitat a la 

qual el seu grup sempre ha donat suport, i subratlla que els barcelonins han de poder seguir, 

com es fa a altres ciutats d’Espanya, els partits de la Selecció Espanyola i gaudir-ne tots junts. 

Per això, el seu grup presenta el prec corresponent al punt 14 de l’ordre del dia, que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA recorda que per a l’Eurocopa de Futbol 2016 es va demanar que 

s’instal·lessin unes pantalles gegants a Maria Cristina per veure alguns dels partits de la 

Selecció Espanyola, però, després de valorar les experiències anteriors —el 2010 es van 

instal·lar pantalles a Maria Cristina per al Mundial de Sudàfrica, i hi va haver aldarulls, 

violència i, fins i tot, algun ferit—, es va decidir desestimar la proposta per qüestions de 

seguretat i de respecte al veïnat. 

Dit això, posa de manifest que a Barcelona hi ha afició pel futbol i per la Selecció, motiu pel 

qual el Govern considera factible la col·laboració en la recerca d’un espai on es puguin 

compartir els partits, un espai que ha d’oferir les garanties de seguretat, de respecte i de 

convivència necessàries (entre altres condicions, ha de ser un espai tancat). D’altra banda, 

considera necessari que qui organitzi sigui Barcelona con la Selección i, per tant, sigui aquesta 

plataforma qui cobreixi les despeses organitzatives i dugui a terme els tràmits legals que cal fer 

per obtenir la llicència per a qualsevol activitat. 

Expressa el seu acord amb la voluntat de reforçar la tasca d’educació en valors associats a la 

pràctica esportiva, cosa que ja s’està fent mitjançant el programa «L’escola fa esport a la 

ciutat», concretament mitjançant les activitats que inclou «L’escala de valors»: «A la grada, 

passió i seny», que educa en l’afició dels grans esdeveniments esportius; «De marxa, fent 

esport», que treballa el risc d’exclusió social; «Esports de pel·lícula», d’anàlisi cinematogràfica, 

i «La competició en positiu». 

Resumeix que l’Ajuntament s’ofereix per col·laborar en la cerca d’un espai tancat on es puguin 

instal·lar pantalles per veure les semifinals i la final, sempre que la Selecció Espanyola hi arribi 

—espera que així sigui— i sempre que s’organitzi per part d’una entitat amb totes les garanties 

de seguretat, respecte i convivència. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i que el Govern hagi canviat d’opinió i, per 

tant, hagi deixat d’anar en contra de facilitar que els ciutadans puguin gaudir conjuntament de 
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veure un partit de futbol. Celebra que, després de vuit anys d’excuses, els barcelonins puguin 

tornar a gaudir en un espai municipal dels partits de la Selecció Espanyola, com es va fer el 

2010, en què 75.000 aficionats al futbol van poder seguir la Selecció a l’avinguda Maria 

Cristina, i que s’aprofiti l’ocasió per promoure els nombrosos valors de l’esport. 

D’altra banda, manifesta el desig que la Selecció arribi a la final i el Govern dialogui amb les 

persones que més han treballat aquest tema, els membres de Barcelona con la Selección. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix l’acceptació del prec, que anteriorment havia estat rebutjat en 

nombroses ocasions, i subratlla que hi ha molts barcelonins seguidors de la Selecció Espanyola, 

als quals cal donar facilitats perquè puguin continuar seguint-la i gaudint dels seus triomfs. 

Assegura que la retransmissió del Mundial de 2010 a Maria Cristina, amb pantalles instal·lades 

per petició del seu grup, va ser un èxit i no recorda que hi hagués cap incident, sinó únicament 

alegria i celebració, i manifesta el desig de poder tornar a celebrar un altre mundial de la 

Selecció Espanyola de la mateixa manera. 

D’altra banda, agraeix la gran tasca incansable que duu a terme Barcelona con la Selección, 

plataforma que sovint ha patit rebuig per part de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada. 

 

La Sra. CARRANZA puntualitza que no s’ha assegurat un espai municipal, sinó que es 

col·laboraria amb Barcelona con la Selección en la cerca d’un espai. 

 

La Sra. ORTIZ subratlla que si anteriorment s’havia rebutjat la instal·lació de pantalles no havia 

estat per motius polítics sinó de seguretat: tant el grup de grans esdeveniments com la Guàrdia 

Urbana advertien dels riscos per a la seguretat de tornar a organitzar l’acte de la mateixa manera 

que s’havia fet. D’altra banda, assenyala que qualsevol entitat privada que vulgui organitzar un 

esdeveniment s’ha d’adaptar a les normatives i, evidentment, a les advertències tècniques. 

Considera que, en aquest cas, s’ha arribat a un bon acord per reconduir una proposta que 

inicialment podia generar problemes; explicita que es treballarà perquè qui vulgui gaudir del 

futbol pugui fer-ho, i demana que no s’intenti polititzar una cosa que mai no ha estat política, 

sinó tècnica, relacionada amb la seguretat del conjunt de la ciutat. 

 

Es dona per tractat. 

 

11.-  (M1519/8966) Instar el Govern municipal en coordinació amb el Consorci d’Educació que 

s’implementin Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant l’assetjament 

escolar en els diferents centres educatius de la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ enuncia el prec i demana al comissionat d’Educació que presenti als grups 

l’estudi dut a terme per l’ONG Save the Children amb els resultats del programa pilot «Jo a 

això, no hi jugo», en què s’afirma que el 9% dels estudiants del país d’entre 12 i 16 anys són 

víctimes d’assetjament escolar i el 7% d’assetjament escolar cibernètic. Afegeix que en aquest 

programa també han participat professors i alumnes en tallers d’educació emocional, i també 

han rebut formació membres de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. MONTANER cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA subratlla que l’assetjament escolar és una prioritat del Govern municipal i 

posa en relleu tot el que fa el Consorci d’Educació en aquest àmbit. 
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A continuació, exposa que durant aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa una unitat 

específica per a l’acompanyament, el suport i l’orientació en situacions d’assetjament escolar, i 

el tractament infantil i adolescent en emergències psicosocials; s’ha revisat i adaptat el Protocol 

de maltractaments infantils i juvenils, mitjançant un treball interdepartamental amb la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Mossos d’Esquadra i Serveis Socials de 

l’Ajuntament; s’ha treballat en el Protocol d’assetjament entre iguals, i el Consorci ha volgut 

posar en valor i potenciar el paper de l’equip que valora el procés perquè pugui determinar si hi 

ha hagut assetjament o no, per tal de guanyar eficàcia i contribuir autènticament a la 

convivència. 

D’altra banda, indica que el curs passat es va posar en marxa el protocol d’emergències 

psicosocials: dos membres de cada EAP de la ciutat, de cada districte, són referents per 

acompanyar i donar suport en situacions que requereixin d’aquest acompanyament psicològic 

social, que de vegades tenen relació amb algun tipus d’assetjament. 

Per acabar, recorda que les Jornades de Convivència que organitza el Consorci d’Educació són 

unes jornades que es fan habitualment adreçades a centres d’educació primària, secundària i 

centres d’educació especial, en les quals es posa l’èmfasi en positiu (no contra l’assetjament, 

sinó per la convivència), i al juny se celebrarà una trobada en la qual el Consorci presentarà el 

Protocol de maltractament infantil i adolescent als ensenyaments postobligatoris, una 

assignatura pendent amb la qual es contribueix a tancar el mapa de treball del Consorci en 

aquesta direcció. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la informació facilitada pel Sr. Essomba i subratlla que cal treballar 

en la prevenció dels assetjaments escolars als centres educatius i per fomentar els valors que 

permetin la bona convivència. D’altra banda, observa que en el 88% dels casos, l’assetjament 

escolar té lloc davant d’un públic que, a vegades, sobretot per por, riu o calla. Per això, és molt 

important treballar la mediació dels companys perquè puguin donar suport a la víctima i moltes 

vegades també fer de mediadors. 

Esmenta el mètode KIVA, que ha funcionat a molts països. En el cas de Finlàndia, el mètode 

s’aplica a 9 de cada 10 col·legis amb resultats espectaculars: els casos d’assetjament escolar van 

desaparèixer en el 79% de les escoles i, a més, va augmentar el benestar a les aules i la 

motivació dels alumnes. 

En darrer lloc, demana que, un cop més, s’inverteixi en prevenció, mediació i educació 

emocional per ajudar tant la víctima com l’assetjador perquè no repeteixi el comportament en 

altres contextos. 

 

La Sra. ORTIZ explicita que el prec s’accepta. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8957) Que el Govern municipal es comprometi a que l’edifici d’habitatges públic a la 

plaça de les Glòries (a l’illa delimitada pels carrers de la Gran Via, plaça de les Glòries, 

Castillejos i nou vial definit pels Encants) es destini totalment al parc públic de lloguer de la 

ciutat o, com a mínim, es mantingui el percentatge inicial de destinar el 80% a lloguer i el 20% 

a altres tinències. 
 

La Sra. BENEDÍ enuncia el prec, motivat per unes notícies que indicaven que a l’edifici al qual 

fa referència es canviarien els percentatges i l’habitatge de lloguer públic disminuiria fins al 

50%. 
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El Sr. MONTANER assenyala que el percentatge del 80% dedicat a lloguer social i el 20% a 

altres tinences és el que marca el Pla pel Dret a l’Habitatge, i subratlla que és la primera vegada 

a la història que s’assumeix un percentatge de lloguer tan alt. Observa, però, que el concurs 

internacional per a aquesta obra tan emblemàtica per la ubicació i pel volum (uns 240 

habitatges) el van guanyar 4 equips, de manera que s’ha fet una divisió en quartes parts i es 

podrà destinar el 75% a lloguer social i el 25% a altres tinences. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec, encara que s’accepti amb una petita variació. El 

seu grup entén que, atesa la situació, segurament la proposta del Govern és la millor opció, tot i 

que hagués preferit el 80-20 que demanava l’Associació de Veïns del Clot —entén, però, que 

estarà d’acord amb els nous percentatges— i que recollia el Compromís de Glòries. 

 

El Sr. MONTANER indica que, a banda del que s’ha comentat, tal com marca el Pla pel Dret a 

l’Habitatge, el 30% d’aquests habitatges serà, com en totes les promocions, per a joves menors 

de 35 anys, i el 25 o 30% serà per a habitants de l’entorn, del barri, tant de Sant Martí com de 

l’Eixample. D’altra banda, assenyala que les obres començaran amb el canvi de mandat. 

 

Es dona per tractat amb el redactat següent: 

 

Que el Govern municipal es comprometi a que l’edifici d’habitatges públic a la plaça de les 

Glòries (a l’illa delimitada pels carrers de la Gran Via, plaça de les Glòries, Castillejos i nou 

vial definit pels Encants) es destini totalment al parc públic de lloguer de la ciutat o, com a 

mínim, es mantingui el percentatge inicial de destinar el 75% a lloguer i el 25% a altres 

tinències. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/8973) Que el Consorci d’Educació plantegi als centres educatius públics la possibilitat 

d’incorporar l’uniforme com a vestimenta habitual dels centres educatius de primària i 

secundària de la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia el prec i subratlla que els uniformes, que ja no tenen la connotació 

d’indumentària exclusiva i de centre privat, igualen els alumnes i poden ser una facilitat per als 

pares, com demostren les experiències de centres públics de diferents indrets de Catalunya i 

d’Espanya: per exemple, l’escola pública Màrius Torrens de l’Hospitalet de Llobregat va 

instaurar els uniformes el curs 2011-2012 i el 90% dels pares hi està a favor, ja que entenen que 

faciliten la relació entre els nens i eviten discriminacions. També a països de la Unió Europea i 

d’arreu del món es fa servir uniforme (Gran Bretanya, Irlanda, Xipre, Nova Zelanda...) i tots 

consideren que el seu ús és positiu. 

D’altra banda, observa que, atès que són les AMPA i els centres els que han d’acordar l’ús o no 

de l’uniforme amb els pares, el prec demana que el Consorci valori amb els centres si és 

convenient traslladar la qüestió als pares perquè cada centre la valori. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA assenyala que s’ha traslladat la petició al Consorci d’Educació i, d’acord amb 

l’informe traslladat per aquest, no es preveu la possibilitat que planteja el prec, que es rebutja. 
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La Sra. ESTELLER lamenta que es prengui una decisió unilateralment i que el Consorci no 

plantegi l’opció als centres perquè cadascun la valori amb l’AMPA i els pares i prengui una 

decisió lliurement, i insisteix que els pares d’alumnes que fan servir uniforme el valoren 

positivament —també ho fan els alumnes— perquè és una eina per la igualtat. 

 

El Sr. ESSOMBA respon que actualment aquesta qüestió no forma part de les prioritats 

polítiques ni del Consorci d’Educació ni de l’Ajuntament de Barcelona, i subratlla que els 

països europeus esmentats per la Sra. Esteller tenen un finançament proper al 6% del PIB, no 

fan retallades en educació —com ha fet el Govern del PP durant anys—, desenvolupen una 

educació de qualitat i no tenen casos d’extrema gravetat com el que ha comentat ell en el punt 6 

de l’ordre del dia, amb materials didàctics que inclouen textos de qui va ser el primer ministre 

d’Educació d’un govern franquista i que va ser responsable de la depuració de 60.000 mestres 

de la República espanyola entre el 1936 i el 1939. Demana a la Sra. Esteller que, en lloc 

d’insistir en els uniformes, assumeixi la responsabilitat al Congrés dels Diputats i faci tot el 

possible perquè es retiri aquest material del Ministeri d’Educació i del Ministeri de Defensa, ja 

que és clarament adoctrinador i no sintonitza precisament amb els valors democràtics i els drets 

humans i constitucionals. 

 

Es dona per tractat. 

 

14.-  (M1519/8974) Que des de l’Institut Barcelona Esports es treballi perquè l’entitat "Barcelona 

con la Selecció" pugui instal·lar una pantalla gegant de televisió per tal de poder seguir els 

partits que disputi la selecció Espanyola durant el proper Mundial de Futbol que es disputarà a 

Rússia entre el 14 de juny i el 15 de juliol d’aquest any, i si s’escau, col·labori amb aquesta 

entitat en la recerca d’un espai on poder realitzar aquesta activitat. 

 

(Punt tractat conjuntament amb el punt 10) 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8953) Què pensa fer el Govern davant la demanda de municipalització de les 

educadores i educadors de carrer del programa d’acció socioeducativa "A Partir de Carrer" 

(APC)? 

 

La Sra. BENEDÍ dona la benvinguda a les educadores i els educadors de carrer del programa 

«APC», col·lectiu amb què el seu grup es va reunir fa uns mesos i fa uns dies i que va 

transmetre la seva preocupació pel silenci del Govern davant la demanda de municipalització 

del servei. Recorda que, al gener, es va dir al col·lectiu, en una reunió amb la Sra. Ortiz, que la 

municipalització no es descartava, però que en aquell moment el tema estava bloquejat atesa la 

negociació del conveni de l’Ajuntament. El Govern es va comprometre a tenir-hi una altra 

trobada, amb l’assistència del gerent, però aquesta reunió no s’ha produït mai, ni s’han contestat 

els missatges de correu electrònic de recordatori. Afegeix que el col·lectiu va afirmar en la 

reunió amb el seu grup que tenia el suport de la majoria dels companys de Serveis Socials i que 

continuaria lluitant en la mateixa línia. 
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En darrer lloc, subratlla que el servei fa anys que existeix, forma part de l’estructura de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials i treballa majoritàriament en l’àmbit grupal i comunitari, dos 

pilars bàsics dins del nou model de Serveis Socials, i remarca també que s’ha demostrat que la 

intervenció en medi obert obté bon resultat, sobretot en la prevenció i detecció dels riscos de la 

infància i l’adolescència. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix la pregunta i dona la benvinguda a les educadores i els educadors 

presents, amb qui el Govern es va reunir fa uns mesos —cal fixar la data per a la propera 

reunió— i sempre ha estat molt clar. Indica que, tal com ja es va dir a principis de mandat, no és 

senzill municipalitzar tots els serveis externalitzats de l’àrea, després d’un llarg procés 

d’externalitzacions, però el Govern considera totalment lògic que l’«APC» es trobés dins dels 

serveis municipalitzats. 

D’altra banda, observa que els APC comparteixen espais amb educadors socials i psicòlegs de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials; els agraeix la implicació en l’impuls de l’acció 

comunitària en els Serveis Socials, i remarca que són una peça clau de tots els programes 

comunitaris. Assenyala, però, que si bé la municipalització dels APC és prioritària, abans de 

dur-la a terme cal resoldre el conveni general, que ha d’estar enllestit a l’estiu i ha d’incloure les 

condicions del col·lectiu dels APC. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la resposta, que no sap, però, si ha facilitat cap informació nova 

respecte al que ja sabia el col·lectiu. D’altra banda, qualifica de manca de respecte no contestar 

un missatge en què se sol·licita una reunió, i demana al Govern que programi aquesta reunió 

amb el col·lectiu i li doni una resposta. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8959) Quines actuacions s’han portat a terme des del Programa de prevenció de l’abús 

sexual i el maltractament infantil als equipament municipals així com quina és la previsió 

d’accions futures i el seu calendari dins d’aquest programa. 

 

La Sra. ANDRÉS formula la pregunta i exposa que els estudis, alguns elaborats per Save the 

Children, diuen que a Catalunya el 17% de la població infantil —el 19% en el cas de les 

nenes— ha patit abús sexual durant la seva infància, tot i que el nivell de denúncies és només 

del 2%. Afegeix que el Parlament de Catalunya ha fet algunes resolucions que no s’han posat en 

marxa amb instruccions, i el seu grup vol que el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb 

la lluita contra els abusos sexuals infantils sigui contundent. 

D’altra banda, esmenta el programa endegat quan el seu grup formava part del Govern, que 

començava amb l’elaboració de protocols de prevenció i abordament de l’abús sexual i el 

maltractament infantil en equipaments esportius municipals, a la qual havia de seguir la fase 

dedicada a equipaments infantils. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA agraeix la pregunta i subratlla que el compromís del Govern municipal 

sempre ha estat i serà de tolerància zero als casos d’abusos sexuals i maltractaments infantils. 

Dit això, exposa les actuacions que s’estan fent en aquesta direcció i les que es preveu fer en el 

futur immediat: 
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En primer lloc, es dona per tancada la feina feta en el marc de la prevenció, la diagnosi i el 

treball als centres esportius municipals, una feina que al desembre de 2017 es va traslladar als 

participants; la fase dos, referida a casals infantils i ludoteques, va començar aleshores i s’està 

desenvolupant, i ara, aquesta primavera, s’ha afegit una tercera fase per a les biblioteques 

municipals. Explicita que ja es treballa en tres tipologies d’equipaments amb la metodologia 

que la Sra. Andrés coneix bé. 

Pel que fa a les relacions institucionals, informa que la primera reunió de la taula 

interinstitucional per la prevenció i l’atenció de l’abús sexual va tenir lloc el 17 de gener; va ser 

una taula àmplia i transversal pel que fa a àrees, i hi van participar l’Ajuntament de Barcelona, 

la Generalitat de Catalunya, els col·legis oficials i la Fundació Vicki Bernadet, un dels pilars de 

treball en aquest àmbit. Explica que en el marc de la taula interinstitucional, s’han constituït tres 

grups de treball: un sobre formació de professionals en l’àmbit de la prevenció i l’atenció dels 

abusos, un altre de revisió dels protocols municipals i un tercer sobre bones pràctiques i 

recursos educatius per treballar el tema amb infants. Anuncia que les feines d’aquests tres grups 

de treball s’exposaran a la taula interinstitucional que se celebrarà a finals d’any, i el 22 de maig 

es farà un treball de divulgació i difusió de materials informatius i de sensibilització sobre la 

temàtica. 

En darrer lloc, comunica que, paral·lelament, s’ha convocat una taula d’entitats de la societat 

civil que treballen en la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta i la feina feta, i demana si és possible facilitar als grups 

tota aquesta feina que s’està fent, perquè la coneguin bé i es puguin corresponsabilitzar en 

l’objectiu d’abusos sexuals i maltractaments infantils zero, sobretot als espais municipals. 

D’altra banda, observa que la reacció sempre és més difícil que la prevenció, i subratlla que és 

important dissenyar un circuit que realment doni respostes efectives i eviti el silenci, que 

perjudica enormement la lluita contra les conductes que es volen erradicar i que produeix 

situacions irreparables. 

 

Es dona per tractada. 

 

17.-  (M1519/8960) Quants han estat els edificis, i els habitatges corresponents, que durant el 2017 

han rebut subvenció per a la rehabilitació dins del programa de cohesió social des del Consorci 

de l’Habitatge de Barcelona, distribuït per districtes? 

 

La Sra. ANDRÉS posa de manifest que per al seu grup la rehabilitació d’edificis a Barcelona, 

especialment d’edificis d’habitatges, és cabdal, i que la ciutat té una llarga tradició en 

rehabilitacions, fins i tot de barris sencers, en casos de construccions molt precàries que han 

generat problemes gravíssims, que han perjudicat no només edificis sinó també la salut de les 

persones. 

A continuació, observa que, si bé ha augmentat la previsió pressupostària per a rehabilitació, de 

vegades hi una diferència considerable entre la previsió i el que finalment s’executa, ja que hi 

pot haver dificultats perquè les comunitats arribin a acords i perquè es puguin fer les obres, per 

problemes derivats de l’encariment dels projectes pels requeriments tècnics nous o de les noves 

normatives. 

Per acabar, formula la pregunta. 

 

El Sr. MONTANER respon que l’any 2017 es van donar ajuts del programa específic de 

cohesió social a 23 habitatges de 23 edificis diferents (el 2016, a 19), i puntualitza que aquests 

són ajuts molt específics, per a persones o unitats de convivència inscrites al Registre de 

Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial que compleixin tots els requisits per poder-se 
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beneficiar d’una subvenció del 100% sense topall, però, a banda d’aquests, hi ha els diferents 

ajuts per a ascensors, obres comunes, obres estructurals, interiors d’habitatge i eficiència 

energètica. 

D’altra banda, assenyala que cal tenir en compte els dos canvis que s’han introduït en la darrera 

convocatòria: d’una banda, pel que fa als ajuts per lluitar contra la gentrificació, els propietaris 

que tenen llogaters estan lligats a mantenir els preus dins de l’índex de referència dels preus de 

lloguer de la Generalitat; d’altra banda, en relació amb la cohesió social, fa mesos que es 

disposa d’un plànol de vulnerabilitat residencial i s’intervé de manera molt proactiva en els 

edificis d’alta complexitat (450 en aquests moments), amb visites dels equips tècnics als edificis 

amb problemes estructurals, de salut, instal·lacions, etc., o problemes d’autoorganització de les 

comunitats, per portar endavant convenis i projectes exactament on es necessita (les zones 

aproximadament coincideixen amb les del Pla de Barris). 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta i subratlla que el conveni és l’instrument més adient 

perquè les comunitats arribin a acords i per fer possibles els projectes. Per això, malgrat les 

dificultats, cal insistir-hi perquè el nombre de comunitats beneficiades pugui ser molt superior. 

 

El Sr. MONTANER subratlla que el programa de cohesió social es manté i, a més, hi ha el 

programa nou d’edificis d’alta complexitat, que requereix un procediment tècnic d’acord amb 

les comunitats (quan s’arriba a aquest acord, es fa el conveni per poder fer les obres), i observa 

que el programa de cohesió social el demana la persona interessada, mentre que, en el cas dels 

edificis d’alta complexitat, és l’Ajuntament qui s’adreça als edificis detectats. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/8950) Quin és l’estat de desenvolupament del programa "Esport inclou", quines són les 

valoracions polítiques que en fa l’Ajuntament dels objectius concrets i específics que aquest 

havia de dura a terme? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta i assenyala que el seu grup ha rebut queixes per part 

d’usuàries que afirmen que no s’estan complint els criteris d’accessibilitat ni de tarifació per tal 

que tothom pugui accedir als espais que s’estan adequant per desenvolupar el programa 

«L’esport inclou», que el Govern va presentar a la darrera sessió de la Comissió. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 

 

La Sra. CARRANZA explica que, pel que fa a accessibilitat, s’està implementant el Pla 

d’Accessibilitat de les Instal·lacions Esportives: s’estan fent unes auditories amb diagnosi, es 

prioritzen totes les actuacions i es calendaritzen les actuacions directes en els diferents espais 

esportius municipals. 

Exposa que, actualment, el 78% de les 65 instal·lacions esportives municipals són accessibles 

per a totes les persones amb diversitat funcional; un 3% són practicables; un 14% parcialment 

practicables; un 11% practicables amb ajuda, i un 3% inaccessibles. Explicita que aquestes 

últimes són les que realment generen el problema, ja que la resta, d’acord amb el calendari 

d’intervencions, esdevindran accessibles en 2-3 anys, i per a les inaccessibles (fossar municipal 

de tir amb arc i pistes municipals d’aeromodelisme de Montjuïc, espais singulars de pràctiques 

esportives específiques), cal pensar actuacions específiques. 
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Pel que fa a la tarifació per a persones amb diversitat funcional, recorda que la intenció del 

Govern és garantir la universalització de l’accés a l’esport per a les persones amb diversitat 

funcional a totes les instal·lacions esportives, tenint en compte les seves condicions 

econòmiques, i el que proposa el programa «L’esport inclou  és introduir una tarifa específica 

per accedir als CEM per a les persones amb diversitat funcional que posseeixin la Targeta Rosa. 

Amb aquest objectiu, es treballa conjuntament amb l’IMPD, amb qui s’està elaborant un estudi 

sobre el nombre potencial de persones que es podrien beneficiar d’aquesta actuació i, un cop fet 

aquest estudi, es vol introduir aquesta tarifació específica per a persones amb diversitat 

funcional amb Targeta Rosa quan s’aprovin els preus públics del 2019. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/8967) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposta aprovada en la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports del dia 16 de maig del 2017 amb el següent contingut: 

(M1519/6200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d’un 

equipament municipal de referència del trastorn de l’espectre de l’Autisme (TEA) per tal 

d’acompanyar a les famílies i persones que tenen TEA al llarg de tot el seu cicle vital incloent 

la creació d’una sala multisensorial per l’estimulació i integració sensorial. 

 

La Sra. BARCELÓ enuncia la proposició de la qual demana seguiment; expressa el suport total 

del seu grup a les entitats que treballen ajudant persones amb TEA, i subratlla que no hi ha una 

única manera de sentir ni d’expressar, i que no són les persones amb TEA les que s’han 

d’adaptar a la resta, sinó que se’ls han de facilitar tot els recursos que necessitin. 

 

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

 

La Sra. TARAFA saluda tothom i assenyala que l’Ajuntament de Barcelona treballa l’àmbit de 

les persones amb TEA sobretot amb el Pla de Salut Mental de la ciutat i de manera conjunta 

amb el Departament de Salut de l’Ajuntament i l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, com també de manera molt coordinada amb la Generalitat. 

Explica que, en començar el Pla de Salut Mental, es va acordar amb la Generalitat que abans de 

generar nous serveis, s’avaluaria la manca de recursos amb els serveis existents i si aquests 

havien de ser ampliats. Amb aquest objectiu, s’han engegat tres línies d’actuació: en primer 

lloc, com a pla de salut mental de la ciutat de Barcelona, l’equip es va responsabilitzar de vetllar 

per l’aplicació del pla pilot, el Pla d’Atenció Integral a les Persones amb TEA de la Generalitat, 

que ja s’ha ampliat a l’Eixample, a Gràcia i a Horta; en segon lloc, l’IMPD va decidir fer una 

xarxa de CDIAP, juntament amb la Generalitat, amb l’objectiu de compartir recursos i donar 

resposta a les necessitats; en tercer lloc, l’IMPD i la Generalitat van iniciar el programa 

«Creixem», que permet definir de manera conjunta un model d’abordatge del TEA en els nous 

centres perquè tots els serveis de la ciutat vagin alineats. Atès que aquest programa finalitza al 

juny, entre el juny i el setembre es tindrà l’avaluació conjunta de què manca als centres que hi 

ha i què caldria tenir i, junt amb això, amb la xarxa de CDIAP i amb la prova pilot del Pla 

d’Atenció Integral, es podrà veure si calen més recursos i si cal passar a la següent fase. 
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La Sra. BARCELÓ agraeix les explicacions de la Sra. Tarafa, així com que el Govern, després 

d’haver votat en contra de la proposició del Grup de Cs, es plantegi la possibilitat de crear un 

centre municipal per abordar els temes relacionats amb el TEA, una demanda de les entitats, 

que expliquen que la creació d’aquest centre és molt important perquè les persones amb TEA 

tenen una gran dificultat per establir vincles, i disposar d’un centre de referència pot ser molt 

positiu per a elles al llarg de la vida. D’altra banda, les entitats reclamen una guia de recursos 

actualitzada que ajudi tant les famílies com els centres educatius. 

Observa que l’atenció individualitzada és especialment important en el cas de persones amb 

TEA, de manera que caldria formar en aquest àmbit les persones que les han d’atendre en els 

serveis a domicili perquè puguin oferir la millor ajuda possible tant a les persones amb TEA 

com als seus familiars. 

Per acabar, manifesta el desig que el no del Govern a la creació d’un espai municipal del TEA 

esdevingui un sí, sobretot pel que fa a la creació d’una sala multisensorial. 

 

La Sra. TARAFA puntualitza que el no del Govern era no nous serveis, i continua plantejant-

ho, però va decidir avaluar si a la ciutat manquen serveis o no. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/8975) Es requereix el Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició següent (M1519/4389), aprovada en la sessió de 

20 d’octubre de 2016: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

Municipal a: Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d’Accessibilitat amb l’assignació del 

recursos necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari d’actuacions municipals 

coordinades i consensuades amb les entitats de les persones amb discapacitat de la ciutat i en 

coordinació amb les altres administracions. Al primer trimestre de 2017 el govern municipal 

presentarà els primers resultats de la fase de diagnòstic, i el Pla d’Accessibilitat en el termini 

d’un any, si la Generalitat ha aprovat el Codi d’Accessibilitat en el termini previst. 

 

La Sra. ESTELLER assenyala que el Govern, d’acord amb la proposició que es va aprovar, el 

primer trimestre del 2017 havia de presentar els resultats de la fase de diagnòstic per a 

l’elaboració d’un pla municipal d’accessibilitat, pla fonamental per facilitar els moviments de 

totes les persones i evitar que hi hagi barreres, però va presentar una mesura de govern que va 

substituir aquest calendari i el va aplaçar un any, i aquest nou termini (primer trimestre del 

2018) ja ha acabat. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la Sra. Tarafa com a comissionada de Diversitat Funcional. 

 

La Sra. TARAFA explica que el pla constava de tres fases: elaboració, comunicació dels 

resultats i solucions tipus que s’aniran generant amb els agents i les entitats de la ciutat davant 

les mancances mostrades pel pla. 

Indica que el pla, d’acord amb el segon calendari (inclòs a la mesura de govern), ja està fet, les 

dades s’han recollit mitjançant persones contractades en plans d’ocupació molt directament 

implicades en l’àmbit, i s’ha analitzat el grau d’accessibilitat de 52.000 comerços, 42 mercats, 

47 teatres, 61 museus, 2.378 parades d’autobús, 154 estacions de metro, 38 centres de Serveis 

Socials, 26 centres esportius, 42 camps d’esports, 56 CAP i molts serveis i espais de la ciutat. 

Afegeix que els tècnics estan acabant de treballar l’anàlisi dels resultats, que es tancarà en tres 
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setmanes; abans de l’estiu s’aniran presentant els resultats del pla per capítols, i el segon i tercer 

trimestre de 2018 s’aniran plantejant, mitjançant una feina amb entitats i la societat civil, 

solucions tipus davant les mancances mostrades pel pla, terminis amb què es compleix el 

calendari inclòs a la mesura. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix la resposta, celebra que el pla estigui tan avançat, i insisteix que 

aquest pla és fonamental per eliminar barreres, que no només es troben a la via pública, sinó 

també a comerços, escoles, equipaments, etc., i cal suprimir-les per facilitar l’accessibilitat tant 

com sigui possible. D’altra banda, pregunta si hi ha el calendari definitiu sobre quan s’aprovarà 

el pla. 

 

La Sra. TARAFA respon que es comprovarà amb els tècnics si hi ha algun canvi respecte del 

calendari inclòs a la darrera pàgina de la mesura —li’l pot fer arribar—, però, en principi, és 

definitiu, i és aquest el que s’està seguint. 

 

Es dona per tractada. 

 

V) Mocions 

 

VI) Declaració Institucional 

 

21.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- 

Sumar l’Ajuntament de Barcelona a la commemoració del Dia Internacional contra la 

homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que té lloc el 17 de maig. Segon.- Expressar 

el nostre rebuig vers qualsevol mostra de discriminació o acte de violència cap a les persones 

per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i reafirmar el compromís assolit al Plenari per 

tal que el consistori es personi com a acusació en aquells casos de LGTBIfòbia que es 

produeixin a la ciutat. Tercer.- Fer arribar aquesta Declaració Institucional al Consell Municipal 

LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, a les entitats del col·lectiu LGTBI de la ciutat i al 

Parlament de Catalunya. 

 

La Sra. BENEDÍ llegeix la declaració. 

 

La Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot 

favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i la Sra. Ortiz 

expressa el vot favorable de BC. S’APROVA. 

 

La Sra. FANDOS demana la paraula per posar de manifest que en un dels punts de l’ordre del 

dia, en lloc de contestar un regidor o algú a escala de ciutat en nom del Govern, ha contestat un 

conseller tècnic de districte, cosa que no havia passat mai a la història de l’Ajuntament, i 

demana a la presidenta que s’hi reflexioni. 

 

La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Fandos que no tenia coneixement de qui vindria a fer aquesta 

intervenció en nom del Govern, però que, en qualsevol cas, el ROM estableix que el Govern pot 

estar assistit per les persones responsables o directius que puguin ajudar a fer més entenedora, 

més efectiva o millor la resposta. Tanmateix, li suggereix que aquest punt que genera dubtes al 

seu grup el presenti a la propera reunió de la Junta de Portaveus. 
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Tot seguit, indica que és la darrera sessió de la Comissió a la qual assisteix la Sra. Esteller i li 

desitja molta sort. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix el bon tracte que hi ha hagut amb tots els membres de la Comissió, 

els regidors i els no regidors, i aclareix que, si bé deixa l’acta de regidora, continuarà treballant 

dins el grup municipal, continuarà sent diputada, i continuarà coincidint amb els membres de la 

Comissió en les reunions de treball. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.49 h. 


