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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

Sessió de 13 de novembre de 2018 
 
 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de novembre de 2018, s’hi 
reuneix la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, sota la presidència de 
la Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Il·lmes. Sres. i els Il·lms. Srs.: Laia 
Ortiz Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, 
Irma Rognoni i Viader, Mercè Homs i Molist, Maria Magdalena Barceló Verea, Koldo Blanco 
Uzquiano, Carmen Andrés Añón, Alberto Villagrasa Gil, Maria Rovira Torrens, Gerard 
Ardanuy i Mata i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa 
Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 
 
Igualment són presents la Il·lma. Sra. Trini Capdevila i Burniol i l’Il·lm. Sr. Raimond Blasi i 
Navarro. 

 
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comissionada 
d’Esports; Joan Subirats i Humet, comissionat de Cultura; Ricard Vinyes Ribas, comissionat de 
Programes de Memòria; Ricard Fernández Ontiveros, gerent de l’Àrea de Drets Socials, i 
Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut Pública. 
 
Excusa la seva absència la Il·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago. 
 
S’obre la sessió a les 9.37 h. 
 
I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i urgent i de la sessió ordinària de 16 
d’octubre de 2018. 
 

S’aproven. 

 
II)  Part Informativa 
 
a)  Despatx d’ofici 
 
En compliment del Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents: 
 
Acords de la Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2018: 
 

1.-  (16SJ0033) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Nou Barris) i Turó Acció Socio Cultural (TASC), amb NIF G63695381, de les 
activitats a l’equipament municipal Centre Cívic Can Basté, ubicat al passeig Fabra i Puig, 274-
276 de Barcelona, per al període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que 
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 
nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un import de 
431.000,00 euros amb càrrec a la partida 48775-33711-0608 dels pressupostos dels anys 2019-
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2020, a favor de l’entitat Turó Acció Socio Cultural (TASC), amb NIF G63695381, per 
subvencionar l’execució de les activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per un import 
de 431.000,00 euros, equivalent al 67,03% del cost total del projecte (643.000,00 euros), essent 
l’import de 205.500,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 225.500,00 
euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a 
l’entitat i Turó Acció Socio Cultural (TASC), amb NIF G63695381, de conformitat amb els 
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 
de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada 
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en 
el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, 
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament, justificació dels fons rebuts i 
informe d’auditoria. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni la 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
2.-  (16SJ0043) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de Nou Barris) i la Plataforma d’entitats de Roquetes, amb NIF V64454309, de les 
activitats a l’equipament municipal Casal de Barri Ton i Guida, ubicat al carrer Romaní, núm. 6 
de Barcelona, per al període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que 
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 
nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un import de 
313.968,00 euros, amb càrrec a la partida 48776-33711-0608 dels pressupostos dels anys 2019-
2020, a favor de l’entitat la Plataforma d’Entitats de Roquetes, amb NIF V64454309, per 
subvencionar l’execució de les activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per un import 
de 313.968,00 euros, equivalent al 92% del cost total del projecte (341.268,00 euros), essent 
l’import de 156.984,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 156.984,00 
euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a 
l’entitat la Plataforma d’entitats de Roquetes, amb NIF V64454309, de conformitat amb els 
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 
de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada 
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en 
el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, 
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament, justificació dels fons rebuts i 
informe d’auditoria. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni la 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
3.-  (16SJ0042) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte de Nou Barris) i l’Associació Sociocultural La Cosa Nostra, amb NIF G63341192, de 
les activitats a l’equipament municipal Casal de Barri La Cosa Nostra, ubicat al carrer Biure, 
núm. 1 de Barcelona, per al període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, 
que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 
nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un import de 
284.312,00 euros, amb càrrec a la partida 48773-33711-0608 dels pressupostos dels anys 2019-
2020, a favor de l’entitat l’Associació Sociocultural La Cosa Nostra, amb NIF G63341192, per 
subvencionar l’execució de les activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per un import 
de 284.312,00 euros, equivalent al 90,24% del cost total del projecte (315.057,50 euros), essent 
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l’import de 142.156,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 142.156,00 
euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a 
l’entitat l’Associació Sociocultural La Cosa Nostra, amb NIF G63341192, de conformitat amb 
els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 
6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta, justificació 
dels fons rebuts i informe d’auditoria. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de 
l’esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR 
compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
4.-  (20180042) APROVAR el conveni de gestió cívica de l’equipament municipal Casal de Joves 

Roquetes, entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris) i l’Associació Juvenil 
Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, pel desenvolupament del Projecte 
d’activitats al Casal de Joves Roquetes, ubicat al carrer Romaní, 6 (Vidal i Guasch, 16), per al 
període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que instrumenta l’atorgament 
d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 201.216,00 euros, amb càrrec a la 
partida 48770-23212-0608 dels pressupostos per l’any 2019-2020, a favor de l’entitat 
Associació Juvenil Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, per subvencionar 
l’execució del projecte esmentat, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per un import de 201.216,00 euros, 
equivalent al 98,27% del cost total del projecte (204.766,00 euros), essent l’import de 
100.608,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 100.608,00 euros a càrrec 
del pressupost per l’any 2020, i una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de l’any 2020, a 
l’entitat Associació Juvenil Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, de conformitat 
amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.1. i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament, justificació dels fons 
rebuts i informe d’auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR per a la signatura 
de l’esmentat conveni Ia lma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
5.-  (20180043) APROVAR el conveni de gestió cívica de l’equipament municipal Casal de Joves 

Prosperitat, entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris) i l’Associació Juvenil 
Socio-cultural de Prosperitat de Barcelona, amb NIF G60336559, pel desenvolupament del 
Projecte d’activitats al Casal de Joves Prosperitat, ubicat a Passeig Valldaura, 217-289 (av. Rio 
de Janeiro), per al període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que 
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 
nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
201.216,00 euros, amb càrrec a la partida 48771-23212-0608 dels pressupostos per l’any 2019-
2020, a favor de l’entitat Associació Juvenil Socio-cultural de Prosperitat de Barcelona, amb 
NIF G60336559, per subvencionar l’execució del projecte esmentat, condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. ATORGAR la subvenció per 
un import de 201.216,00 euros, equivalent al 93,24% del cost total del projecte (215.816,00 
euros), essent l’import de 100.608,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 
100.608,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, i una durada de dos anys, fins al 31 de 
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desembre de l’any 2020, a l’entitat Associació Juvenil Socio-cultural de Prosperitat de 
Barcelona, amb NIF G60336559, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1. i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 
17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 
3 mesos, a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç 
econòmic, la memòria de funcionament, justificació dels fons rebuts i informe d’auditoria en els 
termes fixats en el conveni. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni Ia lma. Sra. 
Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
6.-  (20191000) ADJUDICAR el contracte núm. 18003370, que té per objecte la gestió i 

dinamització del Centre Cívic Besòs, per un import de 738.143,62 euros (IVA inclòs), de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Tasca 
Serveis d’Animació, SL amb NIF B59533190, i d’acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte 
s’iniciarà l’exercici següent a la seva formalització. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 
l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 
mateix document amb un import de 738.143,62 euros (IVA inclòs), dels quals 610.036,05 euros 
corresponen al preu net i 128.107,57 euros a l’IVA. FIXAR en 30.501,80 euros l’import de la 
garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 
d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 
hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 
de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Pinar, tècnic de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. DONAR compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 Acords de la Comissió de Govern de 31 d’octubre de 2018: 
 

7.-  (2061/2018 Lot1) ALLIBERAR la quantitat de 29.327,39 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 18002185L01 que té per objecte el serveis per a la gestió dels 
Casals de gent gran -lot1- La Palmera i Navas, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Esport3 
Serveis Alternatius SL, amb NIF B62068713, i retornar-lo a les partides i exercicis que 
s’indiquen en el corresponent document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 

8.-  (2061/2018 Lot2) ALLIBERAR la quantitat de 63.103,82 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 18002185L02 que té per objecte serveis per a la gestió dels 
Casals de gent gran -lot2- Mossèn Clapes i Bon Pastor, el qual ha estat adjudicat a l’empresa 
Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, i retornar-lo a les partides i exercicis. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
9.-  (2062/2018 Lot1) ALLIBERAR la quantitat de 18.367,54 euros (IVA inclòs), en concepte de 

baixa en la licitació, del contracte 18003066L01 que té per objecte Serveis de gestió del Centres 
Cívics -lot1- Bon Pastor, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el corresponent document. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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10.-  (16002832-001 (0024/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord, per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 
2020, el contracte 16002832-001 que té per objecte la Gestió del Centre Municipal 
d’Acolliment d’Urgència per a persones que viuen violència masclista Gestió del CMAU-VM, 
adjudicat a la Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831, per un import total 
d’1.477.633,50 euros, IVA exempt, d’acord amb els informes i documentació que consta en 
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import 
d’1.477.633,50 euros, IVA exempt, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen 
que s’indica en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’exercici posterior a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
11.-  (16SJ0032) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Nou Barris i La Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb NIF G64781123, de les 
activitats a l’equipament municipal Casal de Barri Prosperitat, ubicat a la plaça Àngel Pestanya, 
1 de Barcelona, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que 
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista 
nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un import de 
557.400,00 euros amb càrrec a la partida 48627-33711-0608 dels pressupostos dels anys 2019-
2020, a favor de l’entitat la Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb NIF G64781123, per 
subvencionar l’execució de les activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l’actual i que es prevegi 
nominativament en els mateixos. ATORGAR la subvenció per un import de 557.400,00 euros, 
equivalent al 84,34% del cost total del projecte (660.900,00 euros), essent l’import de 
278.700,00 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019 i l’import de 278.700,00 euros a càrrec 
del pressupost per l’any 2020, i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a l’entitat la 
Prosperitat Cultura en Acció, 2, amb NIF G64781123, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe 
d’auditoria. FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni l’Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
12.-  (16SJ0034) PRORROGAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Nou Barris i el Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, de les activitats a 
l’equipament municipal Ateneu Popular Nou Barris, ubicat a carrer Portlligat, 1-31 de 
Barcelona, pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, que instrumenta 
l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al 
pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la depesa per un import de 584.399,16 euros amb 
càrrec a la partida 48774-33711-0608 dels pressupostos dels anys 2019-2020, a favor de 
l’entitat el Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, per subvencionar l’execució de les 
activitats esmentades i, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos dels exercicis posteriors a l’actual i que es prevegi nominativament en els 
mateixos. ATORGAR la subvenció per un import de 584.399,16 euros, equivalent al 37,74% 
del cost total del projecte (1.548.307,72 euros), essent l’import de 292.199,58 euros a càrrec del 
pressupost per l’any 2019 i l’import de 292.199,58 euros a càrrec del pressupost per l’any 2020, 
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i una durada fins al 31 de desembre de 2020, a l’entitat el Bidó de Nou Barris, amb NIF 
G58327289, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d’auditoria. 
FACULTAR per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, 
Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
13.-  (2062/2018 Lot2) ALLIBERAR la quantitat de 10.300,23 euros (IVA inclòs), en concepte de 

baixa en la licitació, del contracte 18003066L02 que té per objecte Serveis de gestió del Centre 
Cívic -lot2- Baró de Viver i Espai de la gent gran, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Puça 
Espectacles SL, amb NIF B63715767, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el 
corresponen document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
14.-  (2062/2018 Lot3) ALLIBERAR la quantitat de 18.011,05 euros (IVA inclòs), en concepte de 

baixa en la licitació, del contracte 18003066L03 que té per objecte Serveis de gestió del Centre 
Cívic -lot3- Trinitat Vella, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Iniciatives i Programes, SL, 
amb NIF B59545913, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el corresponent 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
15.-  (2062/2018 Lot4) ALLIBERAR la quantitat de 15.791,69 euros (IVA inclòs), en concepte de 

baixa en la licitació, del contracte 18003066L04 que té per objecte Serveis de gestió del Centre 
Cívic -lot 4- La Sagrera, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Club Lleuresport de Barcelona, 
amb NIF G60320132, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el corresponent 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
16.-  (2062/2018 Lot5) ALLIBERAR la quantitat de 25.975,51 euros (IVA inclòs), en concepte de 

baixa en la licitació, del contracte 18003066L05 que té per objecte Serveis de gestió del Centre 
Cívic -lot 5 - Navas, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb 
NIF G60320132, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en el corresponen 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
17.-  (2083/2018) ALLIBERAR la quantitat de 153.067,98 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 

en la licitació, del contracte 18003442 que té per objecte el servei de dinamització juvenil i 
coordinació pedagògica Dte Sant Andreu, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Fundació Pere 
Tarrés, amb NIF R5800395E, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en aquest 
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 Acord de la Comissió de Govern de 8 de novembre de 2018: 
 
18.-  (50001/16) PRORROGAR de l’1 de gener de 2019 al 31 de juliol de 2019, el contracte que té 

per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació 
del centre cívic Vázquez Montalbán, centre cívic Elèctric, casal de barri Can Rectoret i del 
camp de futbol Vallvidrera pels anys 2016-2018, adjudicat en data 3 de desembre de 2015. 
AMPLIAR l’autorització i disposició de despesa del contracte número 15C00014 que té per 
objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del 
centre cívic Vázquez Montalbán, centre cívic Elèctric, casal de barri Can Rectoret i camp de 
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futbol Vallvidrera pels anys 2016-2018 per un import de 247.916,00 euros amb càrrec al 
Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost corresponent; i DISPOSAR-LA a favor de Ludic 3, 
S.C.C.L., NIF F60475902. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga 
del contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, carrer Anglí 31 planta 
primera. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
 
b)  Mesures de govern 
c)  Informes 
 

1.-  Enquesta dels hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018. 
 
La Sra. CARRANZA saluda tothom i comunica que l’informe que es presenta avui és un resum 
de l’informe general, que properament estarà a disposició de tots els grups. Tot seguit, recorda 
que l’enquesta sobre els hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona es fa cada 
quatre o cinc anys, cosa que ajuda a reorientar les polítiques esportives adreçades a aquest 
col·lectiu, i destaca les dades més importants de l’enquesta d’enguany: 
- L’índex de pràctica esportiva ha crescut lleugerament (ha passat del 76% al 76,1%) i 
Barcelona continua sent una de les ciutats amb un volum de pràctica esportiva en edat escolar 
més gran del món. La pràctica esportiva organitzada ha crescut 8 punts (ha passat del 62,7% al 
70,6%) i la pràctica esportiva femenina ha crescut més que la masculina, de manera que s’ha 
reduït la diferència entre totes dues (el 2007 la diferència era de 20 punts; el 2013, de 13 punts, 
i enguany, de 9). S’espera que aviat s’igualin. 
- S’ha deixat de produir la disminució global de la pràctica esportiva en el pas de primària a 
secundària, que era molt elevada i, per tant, preocupant. Enguany, fins i tot hi ha una lleugera 
pujada de la pràctica esportiva global al primer cicle de secundària (actualment és l’etapa amb 
més pràctica esportiva), cosa que fa pensar que els esforços que s’han fet per invertir la 
tendència han estat fructífers. Tanmateix, sí que hi ha una disminució en el cas de les noies, 
però molt més petita que la que es produïa en l’enquesta anterior. 
- En gairebé tots els districtes es mantenen pràcticament els mateixos percentatges de 
l’enquesta anterior, i hi ha petits augments a Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí. 
- En els centres concertats i privats es fa més pràctica esportiva que en els públics. 
- Els nens i les nenes que han nascut a Catalunya fan més practica esportiva que els nenes i les 
nenes que han nascut fora d’Espanya. 
- En els entorns familiars en què el pare i/o la mare fan esport els nens i les nenes fan un 
16% més d’esport que en els entorns familiars en què les famílies no en fan. 
- S’han diversificat els esports que es practiquen: el patinatge i el voleibol per primer cop 
apareixen entre els esports que més es practiquen. 
- El motiu principal per practicar esport continua sent «perquè m’agrada» (gairebé el 90% dels 
nens i les nenes afirmen que fan l’activitat esportiva que fan perquè els agrada). 
- A primària es continua fent més esport escolar i a secundària, més esport federat. 
- La manca de temps continua sent el motiu principal per no practicar activitat física, al costat 
de la necessitat de centrar-se en els estudis, i disminueix el nombre de persones que no en fan 
per raons econòmiques. 
- Si bé un 76% de les persones enquestades fa alguna activitat esportiva, només un 48% fa 
activitats no esportives fora de l’horari lectiu, i el percentatge de noies és més gran que el de 
nois. 
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La Sra. FANDOS agraeix la presentació de l’informe i posa en relleu la importància de 
continuar fent aquestes enquestes que proporcionen dades que promouen la reflexió i, sobretot, 
han d’ajudar a millorar. 
Dit això, valora positivament que la pràctica esportiva en edat escolar continuï pujant, però 
lamenta que l’informe, a diferència de l’anterior, no desglossi cada pràctica per gènere. Entén 
que el Govern sí que disposa d’aquestes dades, que demana que es facilitin. 
D’altra banda, observa que cal fomentar la pràctica esportiva en centres públics, on ha baixat, i 
la pràctica esportiva federada de les nenes —el nombre de nens que diuen que juguen per 
competir i fer partits dobla el nombre de nenes amb aquesta motivació, dada que també caldria 
analitzar—, i proposa a l’Àrea d’Esports que s’incorpori al grup del qual formen part la 
Diputació i la Generalitat que treballa per millorar els horaris de la pràctica esportiva. Entén 
que aquesta millora ajudaria a reduir el nombre de nens i nenes que no practiquen esport per 
manca de temps. 
 
La Sra. BARCELÓ saluda tothom; agraeix la presentació de l’informe, i celebra que es 
mantingui la pràctica esportiva en els menors —el seu grup sempre donarà suport a la 
potenciació de l’esport en els menors, pel benestar físic, psicològic i social que aporta. 
A continuació, explicita que els grups encara no disposen del document mestre i demana al 
Govern més rigor en la presentació de les dades. Concreta que, entre altres defectes, a les 
gràfiques no hi ha peus amb la descripció, de manera que se’n dificulta una mica la lectura. 
Pregunta si als districtes on hi ha menys pràctica esportiva hi ha equipaments municipals i s’hi 
ha fet campanya i oferta, i quin és el motiu pel qual a Ciutat Vella l’índex és tan baix —
considera que aquesta informació es podria incloure en el proper document que ha d’aportar el 
Govern—, així com quins són els elements primaris que influeixen en l’índex de pràctica 
esportiva —al document que s’ha presentat avui només en consten els secundaris. D’altra 
banda, vol saber si els menors tenen la possibilitat de descobrir diferents esports. 
Observa que a l’apartat que parla del «principal motiu de pràctica esportiva dels escolars» els 
percentatges sumen més de 100. 
 
La Sra. CARRANZA explica que això és perquè una persona pot donar més d’una resposta. 
 
La Sra. BARCELÓ diu que, en aquest cas, per ser rigorosos, caldria parlar de «principals 
motius», en plural. 
Per acabar, demana que es facilitin més explicacions sobre l’11,8% de persones enquestades 
que diuen que no practiquen esport per manca de diners, que es concreti a quins esports han 
volgut accedir i no han pogut. 
 
La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’enquesta i la possibilitat de fer-ne un seguiment a 
partir de les realitzades el 2013 i el 2007, i recorda que per al seu grup l’esport, l’educació i la 
salut formen un triangle virtuós necessari per garantir una societat formada, saludable i activa. 
Subratlla que la pràctica esportiva i l’educació en el lleure són una eina fonamental per evitar 
que la segregació escolar s’eixampli i garantir la igualtat en l’accés a les activitats formatives 
que es desenvolupen més enllà de l’horari lectiu per a tots els infants i joves de la ciutat, i 
observa que dels resultats de l’enquesta es desprèn que caldria reforçar la pràctica esportiva als 
centres de titularitat pública. 
Remarca que els valors de l’esport van associats a Barcelona, una ciutat que és esport, com es 
comprova quan es comparen les dades de la pràctica esportiva a Barcelona amb les de l’Estat 
espanyol o altres estats veïns. En aquest sentit, posa en relleu l’esforç que ha fet sempre 
l’Ajuntament de Barcelona amb les beques i els ajuts a les famílies per accedir a aquesta 
pràctica. El Grup d’ERC, però, considera que s’està arribant a un punt en què la concessió de 
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beques i ajuts ha de lligar-se a una ampliació d’inversió i manteniment en equipaments 
esportius, ja que alguns estan molt malmesos i es corre el risc de saturació de la xarxa actual. 
En darrer lloc, celebra que s’hagi reduït el percentatge d’infants que no fan esport per motius 
econòmics, però subratlla que cal treballar per aconseguir que aquest percentatge arribi a zero, i 
celebra també l’augment de la pràctica esportiva femenina, però remarca que cal treballar, en 
col·laboració amb gestors d’instal·lacions esportives, clubs i entitats de l’àmbit de l’educació 
en el lleure i la pràctica esportiva, per evitar que els equips femenins hagin de fer esport en 
horaris residuals o intempestius, com succeeix ara, cosa que dificulta molt la pràctica. Per això, 
el seu grup entén que caldria fer una discriminació positiva en aquest sentit. 
 
La Sra. ANDRÉS saluda tothom, agraeix la presentació de l’informe i indica que comparteix 
les reflexions que s’han fet. 
Tot seguit, manifesta que la pràctica esportiva en la població escolar és important a la ciutat (un 
76% de les activitats que es fan fora de l’horari lectiu són esportives) i comenta que cal 
continuar treballant per facilitar-la, així com per resoldre els problemes que l’enquesta posa de 
manifest, especialment el fet que el 12% dels enquestats no pugui fer esport perquè costa diners 
i un 9%, perquè no té la possibilitat de fer-ho a prop de casa. D’altra banda, remarca que caldria 
trobar la manera d’aconseguir que la pràctica esportiva a Ciutat Vella no continuï baixant i, 
almenys, s’iguali amb la mitjana de Barcelona. 
Per acabar, comenta que l’informe hauria de desglossar totes les dades per gènere, com ha dit la 
Sra. Fandos, i aportar més dades sobre on es fa la pràctica esportiva (equipaments municipals, 
centres escolars, pistes a l’aire lliure, etc.), més enllà de la distinció entre centres escolars 
públics i privats. 
 
El Sr. VILLAGRASA agraeix la presentació de l’informe i posa en relleu la importància de 
l’esport, que s’ha d’entendre com un complement de l’educació d’un menor, atès que ensenya 
el valor de l’esforç, la companyonia i el respecte i bons hàbits de vida. Tot seguit, expressa 
l’opinió que l’enquesta és útil, però que, per aconseguir dades més reals, caldria analitzar les 
fitxes de les competicions del Consell Escolar i de l’esport federat. 
Valora positivament la situació de l’esport extraescolar a Barcelona, però manifesta 
preocupació per les dades de Ciutat Vella. Entén que el percentatge d’aquest districte, més baix 
que a la resta, es deu bàsicament a factors econòmics i culturals: algunes cultures no donen 
importància a la pràctica esportiva (com s’ha dit, els nens nascuts a Catalunya practiquen més 
esport que els que han nascut fora d’Espanya), sobretot en el cas de les nenes. 
El preocupa també la disminució de la pràctica esportiva als col·legis públics, que potser es deu 
a qüestions econòmiques, manca d’informació sobre accés a beques i ajuts, la tradició esportiva 
del col·legi o problemes d’instal·lacions. Per això, entén que cal dedicar més interès, esforç, 
personal i mitjans a l’esport extraescolar als col·legis públics, que avui no és un èxit. 
Per acabar, observa que molts nens i nenes el que volen és jugar en un club de renom de la 
ciutat o del barri i hi ha un problema estructural (no només a Barcelona, també a la resta 
d’Europa) que fa que no es doni a l’esport escolar la importància que realment té. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ saluda tothom; agraeix la presentació de l’informe, que qualifica 
d’adequada, si bé entén que ha mancat una anàlisi final, i destaca algunes dades de l’enquesta. 
En primer lloc, posa en relleu les dades referents a horaris inadequats, la no pràctica esportiva 
per la manca d’equipaments a prop de casa, l’escàs esport femení federat, els nens i les nenes 
que no poden practicar esport per problemes econòmics —pregunta si l’Ajuntament ajuda a 
adquirir el material esportiu a les famílies que no poden accedir a l’esport que volen— i la 
pràctica esportiva a Ciutat Vella —observa que del 2007 al 2013 hi va haver una gran pujada i 
pregunta per què del 2013 al 2018 s’ha produït una davallada. 
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D’altra banda, pregunta què són exactament les danses que apareixen a l’enquesta. 
 
La Sra. BENEDÍ diu que la Sra. Carranza, que no té temps per respondre, haurà de buscar la 
manera de fer arribar les respostes a les qüestions plantejades. 
 
La Sra. CARRANZA confirma que així ho farà; qualifica el debat de molt fructífer per part de 
tothom, i comenta que les dades en general són positives. 
 

Es dona per tractat. 

 
d)  Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
2.-  (M1519/9972) Que comparegui el màxim responsable del Govern municipal per donar 
compte del balanç del canvi de model de gestió dels Casals de Gent Gran municipals. 
 
La Sra. ORTIZ agraeix la sol·licitud de compareixença, que ofereix l’oportunitat de parlar dels 
casals de gent gran, cosa que es va fer quan la Sra. Andrés, regidora en aquell moment, va 
presentar la mesura de govern sobre les polítiques de promoció de la gent gran, un dels 
objectius de la qual era revisar el model de casals i espais de la gent gran sense que això hagi 
d’implicar necessàriament un canvi, ja que el model funciona, i va en la línia del pla de millora 
que es va decidir el 2007 amb una sèrie d’indicadors —recorda que també en el mandat passat 
es va començar a fer el diagnòstic de com estaven els casals— i proposar actuacions de millora 
pel que fa a la cartera de serveis mínims que han de tenir, les necessitats tècniques i de suport, 
com han de ser els espais, etc., per garantir un criteri d’equitat i de qualitat mínima en la xarxa. 
Comenta que, d’altra banda, les actuacions de millora han de servir perquè els equipaments 
promoguin l’envelliment actiu i s’adeqüin a la diversitat. En aquest sentit, subratlla que cal 
tenir en compte, tal com estableix l’estratègia d’envelliment i canvi demogràfic, com està 
canviant la generació de persones grans, què és el que es busca ara en un casal de persones 
grans, que no coincideix amb el que s’hi buscava fa vint anys, i què s’hi buscarà d’aquí a deu 
anys. 
Afegeix que la mesura de govern estableix que cal arribar al 2021 havent definit un pla 
funcional per a aquests equipaments, havent establert uns criteris mínims de qualitat i d’equitat 
i havent revisat el model actual per tal de retocar allò que no funciona i avançar en allò que sí 
funciona. Amb aquest objectiu, s’està analitzant la situació d’aquests equipaments, s’ha 
constituït un grup de treball amb professionals ampli i divers i s’ha recollit informació i 
opinions de totes les persones que s’involucren en els casals. 
Exposa que durant el 2018 s’ha fet una anàlisi i una avaluació del pla de millora per veure què 
es compleix en cada casal; s’ha creat i enviat una enquesta contrastada amb les tècniques 
referents als districtes, des de l’òptica de la visió territorial, que ha de servir per parlar tant amb 
els responsables de persones grans del territori com amb els gestors i les mateixes persones 
grans per comprovar què s’ha complert del pla de millora, en què s’ha avançat i quines 
mancances tenen els casals, i s’ha recollit l’opinió i la visió de les persones grans mitjançant 
grups focals (es reuneixen persones de diferents casals per posar de manifest allò que manca, 
cap a on pensen que hauria d’anar el casal i quines dificultats es troben amb la gestió). 
A continuació, informa que els primers mesos del 2019 es vol disposar de l’anàlisi detallada 
dels casals i espais de gent gran segons els resultats de l’enquesta, que es compartiran amb els 
grups municipals; s’incorporarà al procés la revisió i l’opinió de les persones grans, i es 
continuarà avançant per aconseguir que els objectius que es van fixar per al 2021 s’assoleixin. 
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Per acabar, subratlla que la xarxa de casals és imprescindible per fer polítiques adreçades a les 
persones grans, i explicita que en aquests moments no s’està implementant un canvi de model, 
perquè s’està duent a terme la fase de diagnòstic i anàlisi, tal com preveia la mesura, però el 
Govern està totalment disposat a parlar dels casos concrets en què hi hagi problemes. 
 
El Sr. BLASI saluda tothom i dona la benvinguda al Sr. Gil i al Sr. Joaquim, del Casal de Gent 
Gran Joan Casanelles (Sant Martí). 
Tot seguit, manifesta el desig que amb aquesta compareixença, més enllà de facilitar 
informació, el Govern es comprometi no només amb els grups municipals, sinó, sobretot, amb 
un diàleg amb els autèntics protagonistes dels casals i espais de gent gran municipals. 
Observa que als dinamitzadors, que ja existien, se’ls estan donant més atribucions o més 
dedicació, cosa que acaba anant en detriment de juntes de casals que potser en alguns casos no 
funcionaven i s’havien de revisar, però en molts d’altres sí que funcionaven —la gent gran vol 
ser activa, com bé recull alguna de les mesures. 
Celebra que es comparteixin dades del Pla de millora dels casals de gent gran del 2007, del Pla 
municipal per a les persones grans 2013-2016, del mandat anterior, i de la mesura d’aquest 
mandat que s’està comentant, però subratlla que cal proactivitat en l’àmbit de la comunicació i 
el diàleg, i comenta que potser caldria revisar també el funcionament del Consell Assessor de la 
Gent Gran i els consells de gent gran dels districtes. D’altra banda, demana tacte en les 
actuacions, ja que de vegades, quan una cosa no acaba de funcionar i no encaixa, es tendeix a 
passar d’un extrem a un altre sense tenir en compte que la base més amplia sí que funciona i 
requereix un tracte molt més proper i una atenció més específica. En aquest sentit, observa que 
quan qui acaba gestionant els diners no és la mateixa junta sinó que ve derivat de 
l’Administració, es perd una mica de flexibilitat, d’independència o, fins i tot, en alguns casos, 
la determinació de les activitats i dels preus influeix en la capacitat de l’Administració d’arribar 
al públic destinatari, que és la gent gran. 
Conclou que cal intentar aconseguir la complicitat dels casals de gent gran i, sobretot, de les 
persones que hi han estat vinculades, i posar èmfasi en el tracte humà. 
 
La Sra. BARCELÓ saluda les persones del casal de gent gran de Sant Martí presents a la sala i 
posa de manifest que el 2030 les persones de més de 65 anys a Catalunya seran un quart de la 
població i que el 18% de les persones grans de Barcelona estan sota el llindar de la pobresa. En 
aquest sentit, subratlla que cal facilitar l’accés als casals, que promouen l’autonomia de les 
persones i les relacions socials (sovint la gent gran pateix de soledat, un problema que en 
moltes ocasions és invisible). 
Dit això, manifesta sorpresa pel fet que en aquest punt de la legislatura encara es parli 
d’avaluació i diagnòstic, quan potser s’haurien d’estar valorant els canvis que el Govern hauria 
hagut de fer. Demana explicacions sobre aquesta qüestió i que es presenti l’avaluació que s’ha 
fet dels casals de la gent gran, i pregunta a la Sra. Ortiz si es pot accedir a les mateixes 
activitats independentment de la ubicació del casal i si coneix algun problema existent als 
casals, quines en són les reivindicacions més comunes i quines necessitats hi ha. També vol 
saber si es modificaran els horaris d’estiu dels casals, ja que actualment només obren 18 dels 56 
i només 6 obren tot el dia. Recorda que aquesta qüestió es va tractar a la Comissió arran d’un 
prec del seu grup, que ha preguntat per aquesta situació en diverses ocasions. 
Per acabar, pregunta què ocorre amb els casals promesos que no s’han fet. Concreta que a 
Ciutat Meridiana (Nou Barris) es va tancar tres mesos un casal per fer obres quan se n’havia de 
fer un de nou; a l’Eixample hi ha un envelliment important dels casals de la gent gran, i al 
Besòs (Sant Martí) hi havia compromès un casal. 
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La Sra. CAPDEVILA saluda els dos representants del casal de Sant Martí presents a la sala i 
assenyala que l’any 2030 gairebé un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més, 
una de les evidències del canvi demogràfic, que té sobretot nom de dona: a Barcelona, dues de 
cada tres persones de 80 anys o més són dones, les quals representen també més del 56% de la 
generació dels 60 als 79 anys. Observa que, en aquest context, les polítiques d’envelliment 
locals tenen el potencial de transformar l’entorn mitjançant l’oferta de recursos i serveis, 
l’enfortiment de les seves xarxes socials i la promoció de la participació de la ciutadania com a 
agents creadors de benestar. 
Expressa l’opinió del seu grup que a Barcelona era necessari un canvi de model de gestió dels 
casals de la gent gran —manifesta sorpresa pel fet que en tres anys i mig el Govern l’únic que 
hagi fet hagi estat revisar, analitzar i avaluar—; la convicció que a la ciutat calen més espais 
destinats a les persones grans, ja que actualment només donen servei a 60.000 usuaris i 
usuàries, i la sensació que els espais destinats a les persones grans no responen realment a les 
necessitats d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, comenta que els espais de les persones grans 
continuen estan molt estereotipats i haurien d’esdevenir agents potenciadors de canvis socials. 
Per això, entén que cal adoptar un enfocament integral de l’envelliment que fomenti una visió 
estratègica a partir de la qual s’orienti la transformació dels serveis actuals i la definició dels 
futurs, tot oferint canals i formes de participació i esbarjo suficients i adaptats a les necessitats 
de les persones grans. Afegeix que l’Administració hauria de procurar dimensionar 
adequadament les problemàtiques socials en el seu context i oferir una visió no estigmatitzada 
de les persones grans, ni en sentit negatiu (sovint s’associa la vellesa amb la malaltia, la 
dependència, la pobresa, la soledat i la manca d’activitat) ni en sentit positiu (es tendeix a veure 
les persones grans com persones tranquil·les, amb seny i experiència acumulada). 
En darrer lloc, subratlla que cal implementar noves fórmules per a l’autoorganització i fomentar 
la participació comunitària per donar veu i democratitzar l’accés als espais de decisió per tal 
que les persones grans se’n sentin protagonistes, i redefinir la missió dels casals de la gent gran 
de la ciutat d’acord amb la realitat actual. 
 
La Sra. ANDRÉS dona la benvinguda als representants del casal de Sant Martí presents a la 
sala i confirma que el Grup Municipal del PSC, en els nou mesos que va cogovernar, des de la 
Regidoria de Promoció de la Gent Gran va endegar un procés de revisió del funcionament dels 
casals de la ciutat, molts dels quals són gestionats per juntes gestores formades pels mateixos 
usuaris i usuàries. Explica que el model que es va presentar del Pla de millora de casals del 
2009 intentava donar un suport a aquestes juntes, però la realitat és que en alguns casos, més 
que donar-hi suport, se les ha apartat de les decisions i les persones que en formen part han 
esdevingut simples usuaris i usuàries d’unes activitats que ni volen ni els agraden. Davant 
d’aquesta situació, el seu grup entenia que era imprescindible fer una revisió dels casals, 
identificant quants i quins estan gestionats per juntes, per dinamitzadors o dinamitzadores i per 
empreses i quin és el nivell de satisfacció de les persones usuàries per arribar a algunes 
conclusions. 
Subratlla que les persones grans no poden quedar al marge de la presa de decisions sobre com 
han de ser els casals i quines activitats han d’oferir, i exposa el cas del Casal de Gent Gran 
Verneda Alta, on algú ha decidit que no s’hi podia jugar a cartes, s’han retirat la meitat de les 
taules i de les cadires i ara hi ha baralles per les cadires, una situació inadmissible. 
A continuació, expressa l’opinió del seu grup que el casal de gent gran hauria de tendir a 
superar les parets de l’edifici, connectar-se amb la resta d’equipaments i serveis del barri, i fer 
una gran oferta per a les persones grans de totes les sensibilitats i edats (algunes volen jugar, 
d’altres, fer excursions, un club literari, un club de lectura, etc.). Indica que, amb aquest 
objectiu, i amb la intenció de no treballar unidireccionalment i de dalt a baix sinó reflexionant 
en el Consell Assessor de la Gent Gran i els consells de barri, es va fer una primera reunió de 
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tots els tècnics i tècniques de gent gran de la ciutat. Observa que el fet d’actuar d’una manera 
descentralitzada en aquest tema i que les decisions les prenguin els districtes i no tant el 
Departament de Promoció de la Gent Gran —aprofita per saludar el Sr. Quique Cano—, fa que 
sovint es trobin amb grans dificultats per ordenar tot el model. 
Conclou que queda molta feina per fer i que s’ha de fer entre tots i totes i, especialment, tenint 
en compte les persones grans. 
 
El Sr. VILLAGRASA subratlla que el Govern hauria d’haver fet l’estudi sobre el funcionament 
dels casals de la gent gran a principis de mandat i haver implementat els canvis necessaris 
durant la primera meitat, i que l’oferta d’aquests casals l’han de determinar els usuaris. 
Reconeix que la xarxa de casals ha augmentat (de 41 el 2010 a 56 actualment), però observa 
que hi continua havent 18 barris (el 24%) on no n’hi ha cap. Entén que caldria intentar que tots 
o gairebé tots els barris en tinguessin almenys un i, per això, espera que el Govern presenti un 
estudi sobre la manera de fer-ho. 
 
El Sr. ARDANUY posa de manifest que la xarxa de casals de gent gran de Barcelona ha estat 
una referència al llarg dels anys, però cal adaptar-la als nous perfils de persones usuàries, que 
van canviant. D’altra banda, observa que el fet que els casals depenguin directament del 
districte no ajuda a reforçar el seu paper com a servei públic, bàsicament, per una qüestió de 
recursos (té molta més capacitat d’incidir en els recursos l’Ajuntament de Barcelona en general 
que els districtes), i que, pel que fa a la capacitat d’autogestió d’aquests centres, l’Ajuntament 
hauria de destinar recursos a fer l’acompanyament per a l’adaptació a les noves necessitats, una 
oferta diferent, de més qualitat, en què l’Ajuntament ajudi a captar aquesta nova oferta i a 
connectar els casals amb un altre tipus de prescriptors. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ saluda el representant del casal de Sant Martí present a la sala i subratlla 
que cal facilitar l’autogestió dels casals, tot valorant la maduresa i l’experiència de la gent gran. 
D’altra banda, comenta que els casals haurien d’obrir a l’estiu i tots haurien de tenir aire 
condicionat, ja que les persones grans són molt sensibles a les onades de calor. 
 
La Sra. ORTIZ agraeix les aportacions, que entén que han de servir per enfortir un bon model i 
avançar-hi, i, pel que fa a les crítiques pel fet d’estar en una fase de diagnòstic, comenta que, a 
parer seu, és una mala pràctica que l’Administració hagi de començar i acabar en quatre anys: 
un pla de millora d’una xarxa tan important de casals no es fa en quatre anys ni en vuit; 
l’Ajuntament va consensuar un pla de millora el 2007; en el mandat anterior es va impulsar el 
Pla de la gent gran i es va avançar en aquestes qüestions del Pla de millora i ara, per veure quin 
és el model en què cal avançar, s’ha de fer un diagnòstic. 
Assenyala que cal parlar de com han de ser els espais de lliure accés, la cartera de serveis i 
l’àrea de realització d’activitats, i manifesta coincidència amb la convicció que han de ser les 
persones que fan ús d’aquests casals les que tinguin la veu principal en el disseny del model —
amb aquest objectiu començaran a funcionar els grups focals al desembre, motiu pel qual no 
s’estan introduint els canvis. Tot seguit, subratlla que els casals de la gent gran no són d’un 
govern ni d’un altre, sinó de la ciutat, amb un model en què l’autogestió ha estat molt 
important, i l’Ajuntament ha d’acompanyar, també en els casos concrets. 
Assegura que el Govern està disposat a escoltar i treballar per solucionar els problemes que 
tenen algunes juntes per actuacions que potser no s’han fet bé, entre altres possibilitats —també 
hi ha casos de juntes que han demanat gairebé el rescat per part de l’Administració perquè no 
podien sostenir el grau de gestió. 
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Per acabar, subratlla que, encara que s’avanci en l’autogestió, cal vetllar per garantir un mínim 
d’equitat i, per tant, parlar de preus públics homogenis al conjunt de la ciutat dels tallers, 
garantir el lliure accés i arribar a tots els perfils d’una societat diversa. 
 
El Sr. BLASI agraeix la intervenció de la Sra. Ortiz i insisteix que cal posar èmfasi en el tracte 
humà, cuidar les persones que col·laboren als casals, les juntes dels casals, l’autoorganització i 
la participació, el diàleg, la proximitat als equipaments, revisar el funcionament del Consell 
Assessor de la Gent Gran i dels consells de gent gran dels districtes i compartir la informació. 
D’altra banda, comenta que cal passar de l’avaluació a la implementació de les millores 
necessàries: incrementar la xarxa, millorar els equipaments i posar fi a la sensació de 
privatització i de pujades que tenen moltes persones, atesos els preus dels tallers, que de 
vegades es fixen sense pensar en els destinataris. 
 
La Sra. BARCELÓ subratlla que tots els grups han de treballar units per donar una solució a les 
persones grans de la ciutat, una població cada vegada més nombrosa, i demana al Govern que 
sigui responsable i, per tant, doni resposta a les preguntes que li plantegen els grups de 
l’oposició. En aquest sentit, insisteix que encara no s’ha informat dels horaris que tindran els 
casals de gent gran a l’estiu. 
 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal Cs: 
 
3.-  (M1519/9984) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 
explicacions pertinents de mesures preventives per evitar agressions i defuncions a les persones 
que viuen als carrers de Barcelona. 
 
La Sra. ORTIZ agraeix la sol·licitud de compareixença, que fa referència a una qüestió molt 
delicada i sensible que ha de preocupar tots els grups, però subratlla que, tal com han posat de 
manifest algunes entitats, algunes informacions recollides a l’exposició de motius no són 
precises: a Barcelona no han mort 46 persones vivint als carrers, sinó que aquesta dada 
correspon al nombre de persones per les quals es va celebrar una missa per Tots Sants a la 
parròquia de Santa Anna, que havien estat ateses per quatre entitats de la Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar i que havien mort en hospitals, en pisos, a casa seva, etc. Demana que no 
es fomenti l’alarmisme. 
Dit això, explica que a Barcelona, quan una persona mor al carrer sense coneixement dels 
serveis d’emergència, quan es detecta un cas sense atenció mèdica, sempre s’inicien les 
investigacions policials. Afegeix que durant el 2018 hi ha constància de 15 defuncions que 
estaven en seguiment dels equips de carrer municipal (4 persones han mort hospitalitzades, 4 
allotjades en recursos de l’Ajuntament i, en el cas de les defuncions al carrer, algunes han mort 
per causes biològiques i 2 per causes violentes), i insisteix que cal dimensionar bé el problema, 
sense deixar de vetllar pels drets de les persones que estan en situació de carrer. 
Assenyala que, d’acord amb els recomptes que es fan (sempre al maig), el 2016 hi havia 940 
persones dormint al carrer; el 2017, 1.026, i el 2018, 956, i comenta que, si bé hi ha trets 
d’alarma en alguns fenòmens, els increments i la situació no són com descriu el Grup 
Municipal de Cs en l’exposició de motius. 
Informa que, per combatre la situació de vulnerabilitat, l’equip del Servei d’Inserció Social de 
l’Ajuntament des del gener del 2017 disposa del SIS de Medi Obert però també del SIS 
Tractament, que funciona de manera renovada i amb més recursos: s’ha passat de 43 
professionals a 57, cosa que permet fer un millor diagnòstic de qui està al carrer, com se’n pot 
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fer seguiment, quina és la situació de vulnerabilitat i quina és la millor atenció que s’hi pot 
donar; el pressupost del Servei d’Intervenció Social ha passat d’1.800.000 € a 2.800.000; el 
servei destinat a l’atenció al carrer de persones afectades per situacions d’exclusió social greu 
s’ha ampliat amb 11 educadors socials més (actualment n’hi ha 28), i s’han incrementat els 
recursos en allotjament amb aproximadament 300 places. Assenyala que les places 
d’allotjament han augmentat en tots els mandats, i Barcelona és la ciutat de l’Estat que més hi 
ha invertit, amb diferència, i observa que el fet de fer una política d’atenció pràcticament en 
solitari genera asimetria i fa que no es pugui oferir una bona atenció. 
A continuació, indica que per prendre consciència sobre la necessitat de lluitar contra 
l’aporofòbia —una part de les agressions poden produir-se en aquest sentit—, l’Ajuntament 
s’ha presentat com a acusació particular, l’Oficina per la No Discriminació hi ha treballat i 
enguany la Guàrdia Urbana de Barcelona ha implementat un nou protocol per a la detecció i 
denúncia de casos d’aporofòbia a la ciutat. 
En darrer lloc, comenta que considerar la pobresa com un fracàs individual o com el resultat de 
la mala vida d’una persona o d’una manca d’esforç per part seva és una de les coses que hi ha 
darrere l’aporofòbia creixent, de manera que cal trencar l’estigma que recau sobre les persones 
sense sostre. Per això, cal saber que darrere del sensellarisme hi ha una qüestió de garantia del 
dret a l’habitatge (Llei d’arrendaments urbans, desnonaments exprés, manca de solucions 
residencials, etc.), i això és una responsabilitat de totes les administracions i legisladors. 
 
La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Ortiz que la intervenció que acaba de fer seria positiva si 
l’hagués fet a l’inici de la legislatura, ja que parla del diagnòstic i identifica els problemes, però 
subratlla que darrere de cada número hi ha una persona a la qual cal donar una resposta. Dit 
això, assenyala que el 30% de les persones que viuen al carrer pateixen agressions, i les 
defuncions de les persones que han mort al carrer han estat derivades d’infeccions respiratòries 
conseqüència de les inclemències meteorològiques, malalties que sovint s’agreugen per la falta 
d’una llar. 
Esmenta els assentaments irregulars, en què les famílies, en les quals hi ha menors, viuen en 
condicions de precarietat sense llum ni aigua, i remarca que cal fer molta prevenció. 
Posa de manifest que el 2016 van morir 36 persones i el 2017, 56; subratlla que, si bé és un 
tema complex, la funció dels polítics és precisament resoldre allò que és complicat, i diu que és 
inacceptable que un govern que prometia ser el gran defensor dels drets socials i que afirmava 
que Barcelona és una ciutat d’acollida, després d’arribar al govern amb superàvit, faci 
retallades —el Govern en diu «mesures de contenció»— en l’àmbit social. 
Per acabar, pregunta a la Sra. Ortiz per què creu que ha passat el que ha passat el 2016, el 2017 
i el 2018, quines mesures pensa instaurar el Govern al final de la legislatura —esmenta el 
housing first— i si no considera que es podria haver fet més. En aquest sentit, demana més 
autocrítica i comenta que la intervenció que ha fet la Sra. Ortiz denota una mica de deixadesa i 
d’abandonament del que es podria haver fet. 
 
La Sra. FANDOS agraeix les explicacions de la Sra. Ortiz, especialment l’aclariment sobre les 
46 persones per les quals es va celebrar la missa a la parròquia de Santa Anna, i posa de 
manifest algunes dades que demostren la gravetat de la situació de les persones que viuen al 
carrer: segons l’Observatori de Delictes d’Odi contra les Persones sense Llar, el 47% 
d’aquestes persones han estat víctimes, com a mínim, d’un incident o delicte d’odi; una de cada 
tres persones ha estat insultada o ha rebut un tracte vexatori, i una de cada cinc ha estat 
agredida físicament. Explicita que el fet de no tenir llar i dormir al carrer fa que no es tingui la 
protecció que significa tenir una llar. Per això, l’Ajuntament ha de centrar-se en les persones 
sense sostre per evitar exposar-les cada cop més a la violència. 
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Subratlla que actualment a Barcelona hi ha un 39% més de persones dormint al carrer que en 
els pitjors moments de la crisi, una dada especialment preocupant si es té en compte que el 
Govern va arribar dient que era el defensor de les persones més vulnerables, cosa que s’ha 
demostrat que no és certa. 
Manifesta el seu total acord que cal lluitar contra l’estigma de les persones que viuen al carrer, i 
recorda que el mandat anterior es va fer una campanya en aquest sentit —no li consta que 
aquest mandat se n’hagi fet cap. D’altra banda, subratlla que el Govern té un problema greu 
amb el tema de les persones sense sostre, ja que, malgrat els serveis que diu que crea, la realitat 
és que cada vegada hi ha més persones al carrer i, per tant, més persones en risc. 
 
La Sra. ANDRÉS agraeix les explicacions de la Sra. Ortiz, especialment l’aclariment que no 
són 46 les persones que han mort al carrer sinó 15 —una xifra que genera tristesa i preocupació 
però no l’alarma que generaria si en fossin 46—, i agraeix la feina ingent de les 32 entitats de la 
Xarxa, així com la tasca dels professionals de l’Ajuntament de Barcelona, que són molts i molt 
diversos, de diferents departaments, que treballen cada dia per abordar un fenomen que no para 
de créixer per l’impacte de la crisi econòmica i del moment actual. Subratlla que el fet que amb 
cada recompte es comprovi que cada cop hi ha més persones al carrer evidencia que calen més 
recursos. 
Posa en relleu l’aportació que fa l’Ajuntament de Barcelona per abordar el fenomen de les 
persones que viuen al carrer, una aportació encara més rellevant si es té en compte que la 
Generalitat de Catalunya únicament hi aporta 120.000 euros. Tot seguit, subratlla que el 
fenomen afecta tothom, com demostra el pacte que hi ha hagut al Congrés dels Diputats per 
establir un pla estratègic per abordar-lo, un pacte que ha estat avalat per tothom i que el seu 
grup espera que permeti, amb uns nous pressupostos, fer la feina necessària per part de totes les 
administracions. 
D’altra banda, observa que el Govern de l’Estat hauria de reformar el Codi penal per endurir les 
sancions previstes per aporofòbia i treballar específicament els delictes contra unes persones 
que, per la seva situació de vulnerabilitat extrema, no es poden defensar. Considera, però, que 
el Govern municipal ha de fer més mentre no es resol la situació a les altres institucions. En 
aquest sentit, manifesta la convicció del seu grup que la Sra. Ortiz està fent tot el possible per 
ampliar les partides socials de l’Ajuntament i que tots els grups donaran suport al que sigui 
necessari, però remarca que cal abordar molts fenòmens colaterals (com es viu avui l’espai 
públic a la ciutat, la proliferació dels delictes a la ciutat, que requereixen prevenció i reacció, 
etc.), que superen amb escreix l’àmbit social. 
 
El Sr. VILLAGRASA subratlla que no es pot afirmar que tot es redueix a problemes 
d’habitatge, ja que, per exemple, moltes de les persones que viuen al carrer pateixen alguna 
patologia i tenen problemes d’addiccions. Tanmateix, reconeix que l’Ajuntament sempre ha fet 
una bona feina amb les persones sense sostre, una feina que no és fàcil —moltes de les 
persones que viuen al carrer no es deixen ajudar—, i agraeix també la tasca de totes les entitats 
socials de la ciutat (moltes són de l’Església), sense les quals l’Ajuntament estaria saturat i no 
podria fer el que fa. 
A continuació, demana que es faciliti més informació sobre les dues persones que vivien al 
carrer i han mort per causes violentes (si ha estat per agressió i, en aquest cas, si s’està 
investigant; qui n’ha estat el causant; si l’Ajuntament es personarà al jutjat, etc.), i manifesta 
preocupació pel fet que el 30% de les persones sense llar hagin estat víctimes de violència 
física o verbal (dades de la Fundació Arrels) i el 46% no hagin estat ateses per cap treballador 
social (dades de la mateixa fundació). Entén que cal reforçar el treball social al carrer, sobretot 
en la temporada de fred, i oferir a aquestes persones la possibilitat de dormir en albergs o locals 
(algunes parròquies han anunciat que obriran les portes per acollir-les), tot vetllant per la seva 
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protecció i seguretat. Demana que s’expliqui —quan sigui possible— el programa que 
s’aplicarà durant la temporada d’hivern pel que fa a acollida, sortides socials i seguretat. 
 
El Sr. ARDANUY explicita que una de les línies de treball de l’Ajuntament és atendre les 
persones que viuen al carrer, un col·lectiu de realitats molt diverses que requereix intervencions 
força complexes, i assenyala que, a parer seu, caldria centrar-se en tres àmbits: l’increment dels 
recursos de l’Ajuntament per atendre aquestes situacions, l’enfortiment de la col·laboració amb 
entitats que treballen al carrer i l’impuls de la visió metropolitana (per exemple, amb l’extensió 
de les línies polítiques i econòmiques de l’Ajuntament a la resta de municipis de la primera 
corona metropolitana i l’augment de les col·laboracions directes o bilaterals de l’Ajuntament en 
aquests municipis). 
 
El Sr. PUIGCORBÉ posa de manifest que el Govern municipal és sensible a aquest problema i 
s’esforça per solucionar-lo, sobretot tenint en compte que és conseqüència d’un sistema injust 
amb drets socials bàsics i fonamentals, com ara el dret a l’habitatge, sense atendre. D’altra 
banda, comenta que l’Ajuntament sempre s’hauria de presentar com a part acusadora en els 
casos de violència, i subratlla que cal fer tot l’esforç possible per evitar que hi hagi persones 
vivint al carrer i que tinguin defuncions violentes. 
 
La Sra. ORTIZ assegura que el Govern municipal es continuarà esforçant i insisteix que aquest 
mandat s’ha invertit més que mai (també en salut mental, equipaments especialitzats en joves 
extutelats, etc.) i s’han creat més de 300 places, i esmenta l’APROP, que també s’ha de 
concebre com un allotjament digne en la línia d’abordar el sensellarisme. 
D’altra banda, subratlla que cal entendre que la fallida d’altres sistemes, com ara el 
penitenciari, el de salut o el de protecció, fan que l’única sortida que acabin tenint les persones 
sigui a les portes dels Serveis Socials de Barcelona. Per això, entén que és imprescindible que 
tothom busqui recursos arreu de la Generalitat i inclogui finançament en els contractes 
programes municipals perquè tots els municipis actuïn. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix les explicacions, però subratlla que no sempre es poden buscar 
excuses i justificar la falta d’eficàcia, i que quan es gestiona un ajuntament no només cal 
invertir diners, sinó invertir-los bé, amb una gestió útil que en aquest cas no hi ha hagut, tal 
com demostren les dades. 
Diu a la Sra. Ortiz que no ha comentat res sobre el housing first i que la llista d’espera per a les 
places residencials és preocupant, i remarca que els grups de l’oposició han presentat 
nombroses propostes, comissió rere comissió, per ajudar les persones que sobreviuen als 
carrers. 
Conclou que és molt difícil que en el que queda de legislatura el Govern sigui capaç de resoldre 
el que no ha resolt en tres anys, motiu pel qual el millor és que acabi la legislatura i entri un nou 
govern. 
 
La Sra. FANDOS assegura que si l’esforç que dedica el Govern a culpar els altres i reclamar el 
dediqués a actuar i resoldre els problemes, la situació seria ben diferent, i insisteix que aquest 
mandat el nombre de persones sense sostre ha augmentat un 40%, mentre que el mandat 
anterior, en els pitjors moments de la crisi, aquest nombre va baixar i, a més, es van crear nous 
serveis, com el CANE i el CUESB. 
D’altra banda, subratlla que si bé totes les administracions han de col·laborar, en aquest cas la 
competència és municipal. 
 
Es dona per tractada. 
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Del Grup Municipal PP: 
 
4.-  (M1519/9977) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’Institut de 
Cultura de Barcelona per donar compte del posicionament del Govern Municipal respecte al 
projecte d’ubicació d’una seu del Museu Hermitage a la ciutat de Barcelona. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 
 
El Sr. SUBIRATS saluda tothom i explica que el procés per ubicar una seu del Museu 
Hermitage a Barcelona va començar el 2 de novembre del 2012 quan l’aleshores president de la 
Generalitat, Artur Mas, va signar a Moscou un conveni de col·laboració amb el Govern rus, 
concretament amb la viceministra de Cultura Alla Manílova, per facilitar l’arribada d’una 
sucursal del Museu Hermitage de Sant Petersburg. Artur Mas va dir aleshores que aquest 
projecte permetria tenir en tres anys una seu estable i permanent que reforçaria la capitalitat 
econòmica, turística i cultural de Barcelona i de Catalunya. Tres anys i mig després, el 17 de 
juny del 2016, es van donar a conèixer alguns aspectes del projecte, mitjançant una presentació 
a càrrec d’Ujo Pallarés, en nom de la societat cultural Development Barcelona, la promotora 
d’aquesta iniciativa 100% privada, i Jorge Wagensberg, que aleshores es va ocupar de la part 
museogràfica. L’Ajuntament de Barcelona i el Govern català van ser presents en aquella 
presentació. 
El 19 de gener d’enguany, l’Ajuntament de Barcelona, a partir d’una iniciativa conjunta amb 
l’Autoritat Portuària, que és a qui correspon prendre les decisions en aquesta qüestió atès que el 
projecte s’ubicarà al port, va canviar l’ordenació dels espais portuaris de la Barceloneta i es va 
fer un tràmit urbanístic per tal que el lloc on hauria d’anar aquesta franquícia del Museu 
Hermitage, la qualificació del qual només permetia equipaments comercials, pogués incloure 
també usos culturals i docents. D’altra banda, es va determinar que qualsevol projecte cultural 
que es fes allà hauria de tenir el vistiplau municipal. 
L’1 de juny, el responsable de sectors culturals de l’Institut de Cultura va visitar l’Amsterdam 
Hermitage Museum i es va reunir amb la directora del Departament de Cultura de l’Ajuntament 
i amb la directora del Museu Hermitage d’Amsterdam, la Sra. Cathelijne Broers, per obtenir 
més informació sobre el funcionament del Museu Hermitage d’Amsterdam. 
Actualment, el Govern, que no disposa del projecte (només disposa de la informació que ha 
sortit als diaris), hi té alguns dubtes: no sap si el projecte cobreix un buit cultural a la ciutat, si 
té una base sòlida que garanteixi la durabilitat d’aquesta iniciativa privada, si les obres tindrien 
la qualitat que requereix un projecte d’aquest tipus ni quant de temps durarien, ni quines són 
exactament les resultants urbanístiques. 
Posa de manifest que hi ha hagut un canvi en el projecte —el que s’ha presentat ara no 
coincideix amb el que li va ensenyar la Sra. Rosa Carretero— perquè n’ha canviat l’arquitecte. 
Concreta que ara hi ha un projecte del Sr. Toyo Ito, que ha canviat el tipus de format del 
projecte (sembla que ara és més gran) i la distribució de l’espai (abans eren 15.000 m² amb una 
quarta part destinada a exposició i tres quartes parts destinades a altres usos), i també hi ha 
hagut un increment de costos (s’havia parlat de 38 milions d’euros, mentre que ara es parla de 
més de 40 milions). 
Conclou que el fet de no disposar del projecte fa que sigui difícil saber si les condicions actuals 
són adients o no. 
 
El Sr. VILLAGRASA subratlla que la instal·lació d’una seu de l’Hermitage a Barcelona és una 
oportunitat per augmentar l’oferta cultural de la ciutat; aconseguir un turisme més cultural, de 
qualitat i familiar; obrir molt més la ciutat al port, i generar riquesa econòmica, social i cultural. 
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Considera, però, que el Govern no té prou interès en aquest projecte —potser veu l’Hermitage 
com un museu elitista— i per això va deixant passar el temps, probablement amb la voluntat 
que el projecte no sigui una realitat durant aquest mandat. Davant d’aquesta situació, li demana 
més proactivitat per intentar que el projecte avanci amb més velocitat —encara que la iniciativa 
sigui privada, és necessari el vistiplau de l’Ajuntament. 
D’altra banda, comenta que l’alcaldessa sempre parla dels dubtes sobre la solvència del 
projecte, quan l’experiència internacional de l’Hermitage no dona lloc a gaires dubtes en aquest 
sentit. 

 
La Sra. HOMS manifesta sorpresa pel fet que avui no s’hagin resolt els dubtes que es van 
plantejar el darrer cop que es va parlar del projecte (si realment cobria un buit a la ciutat i seria 
econòmicament sostenible, si les peces que vindrien serien de qualitat, etc.), sinó que s’hagi 
demostrat que no s’hi ha avançat gens, que la situació és exactament la mateixa que aleshores. 
El seu grup no entén què és el que fa que no avanci un projecte del qual es va començar a parlar 
fa sis anys. Pensa que potser sí que és cert que al Govern no l’interessa i va deixant passar el 
temps. 
Comenta que va viure en primera persona el que va generar el projecte a l’entorn de la Nova 
Bocana, que podia representar un flux de gent més gran per a la zona del passeig de Borbó, etc., 
i que tant el Port com l’Ajuntament de Barcelona havien estat molt disposats a fer un pla de 
mobilitat que oferís alternatives reals a l’accés al museu pel passeig Borbó. Assenyala que es 
preveia accedir-hi amb vaporetto o mitjançant altres vies, i així es va explicar el projecte als 
promotors. 
El Grup Municipal Demòcrata entén que l’Hermitage és un projecte que pot beneficiar la ciutat, 
i per això anima el Govern a treballar-hi o a dir clarament que no el vol tirar endavant, si és el 
cas. Subratlla que si el Govern realment aposta pel projecte, ha d’exigir als promotors que 
l’expliquin i arribar-hi a acords perquè es faci realitat. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix les explicacions del Sr. Subirats, però recorda que el tinent 
d’alcalde responsable de Cultura, davant d’una pregunta del seu grup el desembre del 2015, va 
dir que l’Hermitage no era una prioritat. Lamenta que s’hagi demostrat que continua sense ser-
ho, ja que s’està perdent una oportunitat que va molt més enllà de tenir un museu. Subratlla que 
és una proposta museogràfica innovadora que busca comprendre la condició humana a través 
de les seves obres. El seu ideòleg, el Sr. Wagensberg, que va ser guardonat amb la Medalla 
d’Or al Mèrit Científic, tenia un relat molt innovador per a un museu que està contínuament en 
moviment. Davant d’això, el Govern municipal ha donat una excusa rere una altra: que el lloc 
no era adequat, que els veïns no el volien —els veïns van presentar un document signat en el 
qual donaven suport a l’Hermitage—, que generaria problemes de mobilitat —hi ha places de 
pàrquing i el bus marítim—, que no lliga amb el seu model cultural —ara per ara, no l’ha 
presentat—, els dubtes de l’alcaldessa sobre la viabilitat econòmica del projecte —la 
Sra. Colau, en lloc de fer d’auditora de projectes privats, s’hauria de preocupar pels 
pressupostos de la ciutat—, i que no sap quin és el projecte. 
Coincideix que el Govern ha de dir clarament si realment l’interessa que l’Hermitage estigui a 
Barcelona. 
 
La Sra. BENEDÍ comenta que, si bé Barcelona posseeix equipaments de primer nivell 
internacional, encara està molt lluny de ser una de les ciutats de referència en l’àmbit cultural, i 
l’arribada a Barcelona d’una part dels fons pictòrics i escultòrics de l’Hermitage de Sant 
Petersburg seria una oportunitat per enriquir l’oferta cultural i museística de la ciutat. El Grup 
Municipal d’ERC, però, és conscient dels riscos que comporta l’obertura d’un museu. En 
primer lloc, preferiria que no s’instal·lés ni a la Barceloneta ni a Ciutat Vella, sinó, tal com va 
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proposar, en una zona amb menys pressió turística. Ara que la ubicació a la Nova Bocana nord 
del port sembla innegociable, entén que cal trobar una solució als problemes de mobilitat que ja 
pateix el veïnat de la Barceloneta i que s’agreujarien amb l’arribada del més d’un milió de 
visitants anuals que preveu el museu. En aquest sentit, considera que seria encertat crear un 
servei de vaporetto especial que connectés el Moll de Drassanes amb la Nova Bocana, així com 
implementar mesures de restricció del trànsit rodat que afavorissin el transport públic. 
Subratlla que, si bé l’Hermitage propiciaria la conversió de la Barceloneta en una destinació de 
turisme cultural i desplaçaria de manera progressiva el monocultiu turístic actual basat en la 
trilogia «sol, platja i paella», que tant mal està fent al barri i a la ciutat, amb museu o sense, la 
lluita de l’Ajuntament contra l’encariment del preu de l’habitatge de compra i de lloguer que 
gentrifica la Barceloneta s’ha d’intensificar. 
Observa que caldria concretar la voluntat que han expressat públicament en diverses ocasions 
els promotors del museu d’afavorir la contractació de gent de la Barceloneta per al nou museu 
amb el compromís de proporcionar al veïnat interessat la formació necessària, així com resoldre 
els dubtes que encara hi ha sobre el projecte i que han augmentat amb la desaparició de Jorge 
Wagensberg i l’anunci de l’ambiciós projecte arquitectònic del japonès Toyo Ito. Remarca que, 
a parer del seu grup, Barcelona no ha d’aspirar a tenir un museu franquícia destinat a captar 
turistes exposant algunes de les peces emblemàtiques de la marca Hermitage, sinó que li convé 
tenir una institució amb identitat pròpia i una línia museogràfica basada en la 
transdisciplinarietat, tal com preveia Jorge Wagensberg; un museu amb una oferta cultural de 
gran qualitat que s’adreci, en primer lloc, a la ciutadania de Barcelona i, tot seguit, a un públic 
vingut d’arreu. 
D’altra banda, assenyala que cal tenir la certesa de la rendibilitat econòmica del museu, que 
suposarà una inversió de més de 50 milions d’euros: els promotors han de propiciar garanties 
de la viabilitat econòmica d’aquest equipament estrictament privat, que no ha de suposar mai 
cap despesa per a l’erari municipal. 
Conclou que, un cop resoltes les qüestions pendents, l’Hermitage pot esdevenir un magnífic 
equipament cultural al servei de les barcelonines i els barcelonins i una nova finestra des d’on 
projectar la ciutat al món. 
 
La Sra. ANDRÉS expressa l’opinió del seu grup que una capital cultural com Barcelona, amb 
una oferta cultural museística important però que pot ser-ho encara molt més, no pot renunciar 
a cap projecte cultural que sigui bo per a la ciutat, com ho és un projecte museístic, i comenta 
que un projecte privat ha de tenir unes garanties, com ara de viabilitat econòmica (no pot tenir 
cap cost per a l’erari públic), i, en aquest cas, una bona sintonia amb el projecte mare per evitar 
problemes d’entesa. 
D’altra banda, entén que l’Ajuntament ha de facilitar que el projecte es quedi a Barcelona, tot 
intentant superar les dificultats —com estan fent els promotors del projecte—, i prescindir dels 
prejudicis que s’han mostrat (ja siguin ideològics o d’una altra mena) i que, en lloc de facilitar 
que la ciutat tingui aquest gran projecte cultural, hi han posat encara més traves. 
Per acabar, subratlla que aquest projecte ajudaria a fer de la Barceloneta un espai més proper i 
amb més turisme cultural, objectiu que han compartit tos els governs de la ciutat, també 
l’actual. 
 
El Sr. ARDANUY observa que, de la mateixa manera que no hauria tingut cap sentit que 
l’Ajuntament fa uns anys hagués posat traves al projecte del Museu de la Ciència 
(CosmoCaixa) o s’hi hagués mostrat passiu, no tindria cap sentit que ara no aprofités 
l’oportunitat de tenir l’Hermitage, tot matisant el projecte (inspirat per Jorge Wagensberg amb 
una visió de transversalitat), generant sinergies i complicitats i, en resum, implicant-s’hi. 
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El Sr. PUIGCORBÉ posa de manifest que tots els grups i els regidors no adscrits estan a favor 
de l’Hermitage i pregunta al Govern a què es deu la seva passivitat davant del projecte quan és 
un projecte privat i s’han resolt tots els problemes que hi havia, inclosos els de mobilitat i els de 
creació de llocs de treball al barri. Entén que el projecte seria un incentiu més per a la ciutat, 
que se sumaria, per exemple, al CaixaForum i a la Fundació Mapfre, que tenen exposicions 
extraordinàries i plenes de gent. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 
 
El Sr. SUBIRATS assegura que al Govern no el molesta que l’Hermitage vulgui venir a 
Barcelona, que no hi ha cap prejudici ni cap element de caràcter ideològic i que la seva actitud 
sempre ha estat proactiva: el mateix dia que va veure informació sobre el nou projecte —
subratlla que el va conèixer a través de la premsa— va trucar a la Sra. Mercè Conesa i van 
acordar que quan ella tingués el projecte el faria arribar al Govern i es faria una reunió 
conjunta, però encara no s’ha rebut el projecte. 
A continuació, expressa l’opinió que la Fundació Mapfre i CosmoCaixa no són comparables 
amb un projecte que té el nom Hermitage però que té uns financers que encara no es coneixen i 
un projecte no del tot definit —el que n’ha vist és bàsicament que la part expositiva és molt 
minoritària en relació amb el conjunt—, i tampoc es pot comparar aquest projecte amb l’únic 
cas d’èxit que es coneix d’una franquícia Hermitage, el cas d’Amsterdam, en què hi ha 2.000 
m² i una implicació molt important de capital holandès, fet amb comissaris holandesos, amb un 
acord amb l’Ajuntament d’Amsterdam perquè hi hagi una part d’exposicions de mestres 
holandesos, i quan tota la lògica de l’establiment d’Amsterdam està plenament instal·lada en la 
mateixa dinàmica museística i artística de la ciutat. Afegeix que l’Ajuntament d’Amsterdam 
s’hi ha implicat, ha rehabilitat una antiga residència de gent gran i des dels anys noranta 
funciona amb unes cessions d’obres que es pacten amb l’Hermitage que estan durant sis mesos 
i sis mesos, i hi ha un retorn d’un euro de cada entrada perquè ells tinguin incentius per portar 
bones obres, però això no té res a veure amb els dos casos fallits de Dallas i de Londres o les 
dues franquícies que es van establir amb fons privats, que van haver de tancar perquè no van 
tenir garanties financeres i no tenien la qualitat artística necessària. 
 
El Sr. VILLAGRASA subratlla que a Barcelona l’interessa tenir un Hermitage, museu 
reconegut internacionalment, i que si fa anys s’hagués actuat com s’està actuant ara, la ciutat no 
tindria el CosmoCaixa. Entén que, en aquest cas, el Govern té prejudicis. En aquest sentit, 
assegura que els veïns de la Barceloneta, en contra del que afirmava el Govern, estan totalment 
a favor que l’Hermitage s’instal·li al barri —comenta que el Govern sap perfectament qui era 
qui s’hi oposava. D’altra banda, considera que el fet que en tres anys no s’hi hagi avançat 
demostra la manca de proactivitat del Govern, a qui demana que si aconsegueix el projecte —
espera que sí i que sigui al més aviat possible—, n’informi, tot detallant el calendari i l’ajut del 
Govern per intentar que l’Hermitage s’instal·li a Barcelona definitivament. 
 
La Sra. HOMS demana proactivitat al Govern per aconseguir que l’Hermitage a Barcelona 
sigui l’Hermitage de Barcelona —la ciutat té personalitat pròpia i té molt de poder per fer-ho—
i comenta que es pot demanar ajuda, entre altres persones, a la consellera Borràs. 
 
La Sra. BARCELÓ diu al Sr. Subirats que l’oposició ha mostrat més entusiasme per 
l’Hermitage que el Govern, per al qual aquest museu no ha estat mai una prioritat, com ja va dir 
el 2015, i demana que es deixin de buscar excuses i que es treballi per aconseguir un projecte 
que va més enllà de ser un museu, que és un museu en moviment i que té un relat museogràfic 
que combina la ciència i l’art d’una manera meravellosa. 
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La Sra. ANDRÉS diu al Sr. Subirats que ell mateix ha donat la fórmula quan parlava de 
l’Hermitage d’Amsterdam (implicació de l’Ajuntament, cessió d’un espai, etc.) i li demana que 
posi la mateixa il·lusió que ha mostrat quan parlava del projecte d’Amsterdam perquè això 
sigui possible a Barcelona, per a la qual cosa és imprescindible aconseguir el suport de tots els 
membres del Govern. 
 
Es dona per tractada. 

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a)  Ratificacions 
b)  Propostes d’acord 
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a)  Ratificacions 
b)  Propostes d’acord 
 
5.-  (20180124 (IMSS)) RATIFICAR l’autorització de la despesa relativa a l’expedient 
20180124 (IMSS) del contracte que té per objecte la construcció de tres equipaments 
d’allotjaments de proximitat temporals (APROP), en una prova pilot a la ciutat de Barcelona, 
amb elements de contenidors marítims, incloent la redacció del projecte executiu i la direcció 
d’obra, dividit en tres lots, per un import de 6.961.187,55 euros, IVA inclòs, dels quals 
6.693.449,57 euros són pressupost net, i 267.737,98 euros corresponen a l’Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 4%, amb càrrec a la partida 0100-60900-23151, d’acord amb el previst 
a la Base d’Execució vint-i-cinquena, apartat 2, del pressupost municipal del 2018 i segons 
l’establert a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atès que s’han alterat els percentatges als 
quals fa referència aquest article (que preveu un màxim de 70 % de despesa a imputar en 
l’exercici immediatament següent al que es va comprometre l’operació). L’import anterior es 
desglossa en els següents exercicis pressupostaris: Exercici pressupost 2018: 168.415,82 euros 
(161.938,29 euros d’import net, i 6.477,53 euros d’IVA al tipus del 4 %). Exercici pressupost 
2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 6.792.771,73 euros (6.531.511,28 
euros d’import net i 261.260,45 euros d’IVA al tipus del 4 %). 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al gerent de Drets Socials. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ saluda tothom i comenta que potser als grups els sobta que es torni a votar 
una cosa que ja es va aprovar —cosa que agraeix— al Consell de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials. En aquest sentit, recorda que aleshores la interventora va advertir que havia de 
revisar algun punt dels plecs, i assenyala que com a resultat de les bases d’execució del 2018, 
les inversions que tinguessin més del 70% de la inversió fora de l’any d’aprovació necessitaven 
aquesta ratificació. 
Dit això, qualifica de molt interessant la iniciativa de fer els habitatges industrialitzats a què fa 
referència la proposta, i informa que ja se n’ha fet la licitació i l’adjudicació, i s’està pendent de 
la ratificació per fer la contractació amb els industrials que van guanyar l’obra. 
 
La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, que va donar suport al Pla pel dret a 
l’habitatge i que, si bé hauria fet els habitatges d’una altra manera —els considera 
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excessivament cars—, donarà suport al Govern en totes les iniciatives que contribueixin a 
donar resposta a l’emergència habitacional. Tanmateix, demana que es tingui molt present la 
ubicació dels habitatges per evitar conflictes amb barris que esperaven un altre equipament; que 
s’intenti que durin tant com sigui possible perquè no siguin tan cars, i que paral·lelament es 
construeixin equipaments definitius. 
 
El Sr. BLANCO comenta que el suport del seu grup al Pla de l’habitatge no significa que 
estigui d’acord amb totes les iniciatives que plantegi el Govern en aquest àmbit i que, en aquest 
cas, considera que la iniciativa que es planteja és precipitada. En aquest sentit, subratlla que una 
de les conclusions de la comissió sobre qüestions relacionades amb l’habitatge que va 
començar a treballar fa uns mesos és que les polítiques d’habitatge no poden basar-se en 
l’emergència, sinó que s’han de pensar a llarg termini. D’altra banda, observa que altres ciutats 
properes no fan el tipus de construcció que planteja la proposta als centres urbans, com es vol 
fer aquí. Pels motius exposats, hi vota en contra. 
 
La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup, que no considera els APROP un bon 
model però és conscient de l’emergència habitacional que pateix la ciutat. Tanmateix, pregunta 
què passarà amb les persones que visquin en aquests habitatges provisionals quan s’acabi el 
contracte si no hi ha habitatges on puguin anar, i subratlla que cal aspirar a oferir solucions 
definitives. 
 
La Sra. ANDRÉS agraeix tota la informació que s’ha facilitat sobre aquesta proposta i que el 
regidor Montaner ensenyés els habitatges, però hi vota en contra perquè el seu grup entén que, 
tal com s’ha posat de manifest a la comissió sobre habitatge a la qual ha fet referència el Sr. 
Blanco, cal dedicar esforços a la prevenció per evitar situacions d’emergència per a les 
famílies, fent més ajuts al lloguer i condicionant els pisos que ha comprat l’Ajuntament, entre 
altres mesures. Entén, doncs, que els 7 milions d’euros d’aquesta mesura es podrien dedicar a 
tasques més immediates per abordar l’emergència. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot contrari del seu grup, que entén que el tipus de 
construcció no és adequat per a una zona urbana i que té dubtes sobre la possibilitat que la 
construcció esdevingui definitiva i, per tant, sobre el futur dels inquilins (no se sap què passarà 
amb ells quan acabi el contracte, i quan una persona rep un habitatge vol certesa i estabilitat), 
així com sobre com es farà l’adjudicació. D’altra banda, subratlla que aquesta proposta 
demostra el fracàs de la política d’habitatge d’aquest mandat. 
 
La Sra. ROVIRA expressa l’abstenció del seu grup, que entén que és necessari que es 
desenvolupi aquesta mesura, però considera que s’hauria de fer d’una altra manera, tenint en 
compte els habitatges buits que hi ha a la ciutat i que abans de prioritzar això caldria dur a 
terme altres polítiques. D’altra banda, no voldria que la mesura es perpetués —dubta que 
realment acabi sent només una mesura provisional. 
 
El Sr. ARDANUY expressa la seva abstenció, motivada pel fet que no està en contra d’utilitzar 
noves metodologies de construcció i nous materials —té curiositat per conèixer-los—, però no 
veu bé la provisionalitat de la mesura i que els habitatges es facin en espais que estan dedicats a 
equipaments. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ, entenent que és una prova pilot, vota a favor de la mesura. 
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La Sra. ORTIZ dona les gràcies al Grup Municipal Demòcrata, ERC, els regidors no adscrits i 
la CUP per haver facilitat l’aprovació d’una mesura que suposa un pas endavant en la solució 
del problema de l’emergència habitacional, i assegura que altres ciutats també han fet aquestes 
construccions dins dels nuclis urbans (la construcció industrialitzada es fa a Amsterdam, a San 
Francisco, a Estats Units i al Japó, per exemple). D’altra banda, subratlla que cal agilitzar la 
resposta a l’emergència habitacional, sense deixar de garantir totes les condicions de dignitat i 
qualitat que suposen els APROP, que tots els grups van tenir l’oportunitat de visitar. 
 
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 contrari de Cs, la Sra. Benedí 

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

Villagrasa expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 
6.-  (1172/18) APROVAR inicialment la proposta de modificació d’estatuts del Consorci Mar 
Parc Salut de Barcelona en els termes que es recull en la versió refosa aprovada pel Consell 
Rector de l’esmentat consorci en sessió de 18 de setembre de 2018; SOTMETRE-LA a 
informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Rognoni 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, el Sr. 

Villagrasa expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 
c)  Proposicions 
 
V)  Part d’impuls i control 
 
a)  Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
7.-  (M1519/9973) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a: 
implementar un pla de xoc per millorar l’atenció de les necessitats derivades de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència (LAPAD) que redueixi dràsticament el nombre de persones que estan a l’espera 
de l’elaboració de l’acord del Programa Individual d’Atenció (PIA) pel qual han estat 
valorades. 
 
La Sra. BENEDÍ indica que aquesta proposició i la següent, del Grup Municipal de Cs, es 
tractaran conjuntament. 
 
La Sra. FANDOS posa de manifest que aquest no és el primer cop que el seu grup demana que 
s’implementi un pla de xoc per resoldre la situació dels plans individuals d’atenció a la 
dependència (PIA): segons el darrer informe, hi ha pràcticament 13.000 PIA pendents (per tant, 
13.000 persones que esperen), mentre que al final del mandat anterior n’hi havia 1.830. No 
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entén que se n’hagin acumulat tants quan el nombre total de PIA no ha variat gaire (ha passat 
de 28.488 a 29.731 el primer semestre del 2018). 
D’altra banda, pregunta si es posaran en marxa les tres oficines que es van anunciar (de les 
quatre que es van anunciar només se n’ha posat en marxa la de Gràcia) i, en cas contrari, com 
es pensa resoldre la situació, molt urgent. 
Per acabar, admet que s’ha millorat, però observa que la millora s’ha produït al final del mandat 
després d’haver deixat que durant tot el mandat s’anessin acumulant els PIA d’una manera 
absolutament increïble, i insisteix que cal implementar un pla de xoc de manera immediata. 
 
La Sra. BARCELÓ assenyala que totes les administracions públiques haurien de fer més esforç 
quant a l’atenció a la dependència: la Generalitat en té responsabilitats, amb la Llei 39/2006, 
clau per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de 
dependència i als seus familiars, i també l’Ajuntament de Barcelona hi té competències i 
responsabilitats. 
Davant d’unes dades preocupants i alarmants, com ara que 12.979 persones esperen el seu PIA 
i que es van fer arribar 4.324 PIA a persones que ja havien mort, el seu grup demana que 
s’implementi un pla de xoc. Recorda que el Govern, al juliol del 2016, va anunciar que 
l’implementaria, i a l’estiu d’enguany va anunciar que s’obririen quatre noves oficines, però 
avui només està en funcionament el dispositiu de reforç de la Quirón. Pregunta per quin motiu 
no estan en funcionament les tres oficines pendents i quan ho estaran, i què es farà per posar fi 
a les llistes d’espera —demana que s’inclogui una partida pressupostària al pressupost amb 
aquest objectiu— i per evitar que hi hagi persones que morin sense haver rebut el PIA. 
D’altra banda, comenta que ella personalment va trucar per telèfon per saber quants 
treballadors estan fent els informes del PIA i se li va demanar que fes la pregunta per escrit, ja 
que no sabien si realment la persona que trucava era regidora de l’Ajuntament —entén que 
aquestes dades haurien de ser públiques, accessibles per a tothom, i que s’haurien de facilitar 
amb la màxima transparència—, i quan va rebre per correu la resposta de la secretària del 
Gabinet de Gerència del Consorci dels Serveis Socials de Barcelona, es va sorprendre en veure 
que només hi ha 7 que treballen per fer els PIA. Observa que per elaborar els gairebé 13.000 
PIA pendents, cada treballador n’hauria de fer 1.854, una xifra inassumible. 
 
La Sra. CAPDEVILA manifesta la preocupació del seu grup pel temps d’espera dels PIA, un 
període que afecta tant la persona dependent (la seva salut s’agreuja) com la seva família 
(sobretot, dones), que durant aquest temps s’ha de fer càrrec de la persona dependent. 
Assenyala que la població de gent gran de Barcelona ha augmentat de manera progressiva i 
constant en les darreres dècades i ho continuarà fent en el futur, com a conseqüència de 
l’augment de l’esperança de vida que es dona a la majoria dels països desenvolupats, i moltes 
d’aquestes persones es trobaran en risc de pobresa o exclusió social i amb problemes de salut, 
sobretot les dones grans (set de cada deu són dones), que tenen pensions més baixes pel fet de 
no haver cotitzat, no haver tingut trajectòries laborals o haver-ne tingut de més curtes, 
intermitents i salaris més baixos, amb la qual cosa difícilment podran accedir mai al mercat 
privat de cuidadores de persones grans especialitzades. 
Subratlla que el darrer informe semestral d’atenció a la dependència, que constata que hi ha 
12.979 PIA pendents, no és gens encoratjador; recorda que a l’estiu es va començar a desplegar 
un nou model per a l’atenció de la Llei de dependència i l’elaboració dels PIA, que suposava 
l’entrada en funcionament progressiva de quatre centres específics que es dedicarien només a 
aquesta tasca i que en una primera fase havien estat concebuts com un dispositiu de reforç per 
accelerar els tràmits necessaris per al desplegament total de la Llei de dependència, i pregunta 
quin ha estat el resultat de la primera oficina, al barri de Gràcia, en els primers cinc mesos de 
funcionament. D’altra banda, també vol saber en quin punt es troba el projecte, inclòs al pla de 
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xoc que es va iniciar a l’estiu, de les tres oficines que s’han d’obrir al 2019 destinades a la 
gestió de la Llei de dependència i l’elaboració de PIA amb l’objectiu de reduir les llistes 
d’espera i aconseguir un sistema més àgil, eficaç i proper. 
Tot seguit, demana al Govern que continuï treballant en el marc del Consorci de Serveis Socials 
el pla de xoc conjunt amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja que l’objectiu 
és compartit (reduir el nombre de persones pendents d’atendre per l’elaboració del PIA o de 
rebre el reconeixement del servei que necessiten). 
A continuació, observa que habitualment es concep l’atenció a les persones grans deixant de 
banda quina és l’experiència d’aquestes persones i com se sent qui rep aquests serveis. El Grup 
Municipal d’ERC considera que s’ha d’entendre el servei d’atenció a les persones grans en 
termes de benestar emocional i, consegüentment, és imprescindible revisar els circuits dels 
professionals per tal de simplificar-los i generalitzar l’aplicació de l’enfocament 
d’acompanyament, orientació i atenció, així com valorar la confiança i la seguretat de les 
persones que la senten, component recorreguts de benestar freqüent i afeblits amb la vellesa 
avançada. 
Per acabar, indica que el seu grup, conscient que viure amb tranquil·litat i tenir l’ajuda 
necessària influeix directament sobre la salut mental i física de tothom, molt especialment de la 
gent gran, vota a favor de totes dues proposicions. 
 
La Sra. ANDRÉS explicita que el PIA és important perquè sense aquest no es pot accedir a les 
prestacions de la Llei d’autonomia personal, i demana si es pot ampliar la informació sobre les 
persones pendents de rebre’l —que en són massa—, com ara quantes d’elles estan a casa, 
quantes a sociosanitaris, quantes a centres residencials públics i quantes a centres residencials 
privats o concertats, dades que permetrien discriminar millor qui és el responsable d’elaborar 
els PIA pendents, ja que potser no tot ho ha de fer l’Ajuntament —demana a la Sra. Ortiz que 
aclareixi aquest punt. 
Anuncia que el seu grup sempre serà exigent amb el Govern pel que fa a aquest tema, i 
subratlla que aquest ha de millorar tot allò que sigui responsabilitat seva i abocar-hi tots els 
recursos necessaris, amb un personal dedicat a fer l’elaboració d’aquests informes que se senti 
còmode amb el model de gestió i no pateixi col·lapses. 
Remarca que els professionals no volen ser mers tramitadors de les prestacions o de 
l’elaboració dels informes, sinó que volen fer seguiment, que és imprescindible, i que cal 
aportar més dades i garantir la màxima transparència en l’elaboració de l’informe que es fa de 
manera periòdica per entendre millor quina és la situació. 
En darrer lloc, manifesta el desig que el Govern presenti al Plenari l’estratègia per abordar 
l’envelliment a la ciutat per poder-ne parlar, i que s’aboquin més esforços en l’elaboració dels 
PIA i en la concessió de les prestacions per garantir que totes les persones a la ciutat gaudeixin 
de l’autonomia a la qual tenen dret. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, que a l’abril va presentar un prec 
amb l’objectiu que s’agilitzessin els processos de valoració i elaboració dels PIA i al juliol de 
2017 havia demanat que s’ampliés el nombre de professionals encarregats de tramitar la Llei de 
dependència —al juny de 2017 hi havia 14.294 persones esperant el PIA. 
Subratlla que es triga una mitjana d’onze mesos a tramitar els PIA (quatre de valoració i set 
d’elaboració), un temps excessivament llarg per a persones d’edat avançada i amb 
determinades necessitats, i que entre el 2016 i 2017 17251 persones van morir sense tenir el 
PIA (9.080 sense ni tan sols la valoració i 8.171 amb la valoració però sense el PIA elaborat), 
cosa que evidencia que hi ha un problema d’estructura que requereix més esforços d’ampliació 
de personal, l’agilització dels tràmits i la creació d’una mena de finestreta única. 
 



 

Ref: CCP 11/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 14/ 11/ 2018 9: 13 

27 

El Sr. ARDANUY subratlla que el desenvolupament dels PIA és un punt bàsic per fer 
l’acompanyament necessari a les persones amb dependència i que l’Ajuntament hi ha d’actuar 
amb la màxima agilitat. Per això, i amb la convicció que cal donar tot el suport possible a 
l’increment de recursos perquè aquesta feina es pugui fer de manera més eficient, vota a favor 
de totes dues proposicions. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de totes dues proposicions. 
 
La Sra. ORTIZ expressa el vot favorable del Govern i explica que les dades actuals són 
conseqüència de l’entrada del grau 1: van entrar milers de PIA i amb una espera de les dades 
econòmiques, cosa que no havia passat mai. Davant d’això, el Govern es va comprometre a fer 
un pla de xoc, igual que al si del Consorci de Serveis Socials se n’està elaborant un altre derivat 
de la mateixa situació, ja que els PIA de residències sociosanitàries no els elabora 
l’Ajuntament, sinó el Consorci. 
Subratlla que per al Govern és prioritari garantir l’eficàcia dels tràmits i els serveis i una bona 
informació per millorar la situació de les persones dependents. Exposa que, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat i l’atenció, un dels projectes de l’«Impulsem» era el Servei d’Atenció a la 
Dependència (SADEP), el model d’atenció a la dependència de Barcelona, que es va explicar a 
l’estiu amb un calendari i, després d’un debat polaritzat (entre els professionals hi havia molta 
diversitat d’opinions pel que fa al model), es va decidir fer quatre centres de Serveis Socials 
nous que s’especialitzessin en atenció a la dependència i impulsessin treball comunitari 
d’atenció a les persones grans amb un servei àgil i eficaç. Explica que d’aquests quatre nous 
centres, n’hi ha un que ja està en marxa, el de la Quiron, però no funciona com a nou centre del 
SADEP, ja que aquests quatre funcionaran alhora (quan es posi en marxa el nou model es 
dotaran dels professionals aquests quatre nous centres). Afegeix que dos d’aquests centres 
s’estan rehabilitant, i la idea és que estiguin a punt a la primavera. 
Remarca que, davant la necessitat d’agilitzar la situació dels PIA pendents, el 30 de juny es va 
iniciar un pla de xoc a la Quiron, on es van afegir nous professionals (15 treballadores socials, 
7 administratius i 1 coordinador) als que ja hi havia als centres de Serveis Socials. 
Informa que des de l’entrada en vigor del pla de xoc, el 30 de juny, s’ha passat de gairebé 
13.000 PIA a aproximadament 9.000 (hi ha hagut una reducció del 23%) i el compromís és 
mantenir-lo fins que entri en funcionament el nou model del SADEP, amb els quatre centres 
nous, que s’han d’acabar de rehabilitar. 
Per acabar, assenyala que un dels eixos de negociació en els nous pressupostos generals de 
l’Estat ha estat l’atenció a la dependència, ja que calen millores i uns pressupostos de la 
Generalitat i de l’Estat que abordin les greus deficiències que arrossega la situació de la 
dependència tant pel que fa als professionals com pel que fa a la gestió i el finançament. El 
Grup de BC considera que aquest és un dels motius que justificarien clarament abordar 
l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
La Sra. FANDOS nega que aquest mandat hagi estat l’època en què més sol·licituds de PIA 
han entrat (en el mandat anterior en van entrar 37.000 i en aquest, 29.000), i subratlla que quan 
el seu grup va arribar al govern hi havia gairebé 14.000 PIA pendents i els va reduir a 1.800, 
mentre que amb el Grup de BC han arribat a augmentar de 1.800 a 18.000 tenint 
aproximadament el mateix nombre de PIA totals. 
Posa de manifest que el Govern va acomiadar la gent que feia el reforç del servei (no es van 
renovar els equips que s’havien contractat) i insisteix que no entén per què no s’ha fet res en 
tres anys —al final del mandat sí que s’hi ha treballat i s’ha aconseguit reduir el nombre de PIA 
pendents. 
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Per acabar, subratlla que darrere de cada PIA pendent hi ha una família no atesa que espera que 
es resolgui la seva situació, i manifesta el desig que el pla de xoc continuï. 
 
La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Ortiz que el 9 de novembre li van dir que hi havia 7 
treballadors, dada que no coincideix amb les que acaba de facilitar ara. 
 
La Sra. ORTIZ pregunta si es refereix al 9 de novembre del 2017. 
 
La Sra. BARCELÓ respon que no, que parla del 9 de novembre d’enguany, quan el Consorci 
de Serveis Socials va dir que hi havia 7 treballadors (2 i 5). 
 
La Sra. ORTIZ li diu que no és això el que li ha preguntat en la primera intervenció. 

 
La Sra. BARCELÓ li respon que va parlar amb ella per telèfon i també li va demanar la dada 
que encara espera que li faciliti. 
Dit això, subratlla que cal donar resposta a les gairebé 13.000 famílies que esperen el PIA i 
lamenta que el Govern no hagi demanat ajuda a la resta de grups per intentar solucionar el 
problema entre tots. 
Assegura que el seu grup demanarà explicacions a totes les administracions i organismes 
responsables, però remarca que el Govern municipal també hi té part de responsabilitat i mai no 
ha buscat el diàleg amb els grups de l’oposició per treballar plegats en la cerca de solucions. 
Per acabar, demana al Govern, que parla com si la legislatura acabés de començar quan s’està 
acabant, que eviti que la llista d’espera augmenti i, per tant, que posi en marxa les oficines i els 
recursos necessaris per fer realitat el pla de xoc i deixi de buscar excuses. 
 
La Sra. CAPDEVILA observa que si des de la posada en marxa del pla de xoc el nombre de 
PIA pendents s’ha reduït un 23%, potser es pot reduir a zero per a l’estiu que ve, per la qual 
cosa demana que les tres oficines pendents s’obrin al més aviat possible. 

 
La Sra. ANDRÉS celebra els bons resultats del pla de xoc, però lamenta que s’hagi trigat tres 
anys i mig a implementar-lo (les peticions de grau 1 van entrar al 2015 però el pla de xoc s’ha 
començat a aplicar al juny del 2018), i demana que es continuï parlant amb els professionals 
sobre el nou model, que el seu grup entén que no està tancat, per saber quines propostes fan per 
atendre les persones grans de la ciutat. En aquest sentit, assenyala que els professionals no 
volen els quatre centres nous perquè consideren que no és la millor manera ni la més eficaç 
d’atendre la demanda que hi ha. 
D’altra banda, comenta que en el Servei d’Atenció Domiciliària s’han d’incorporar totes les 
persones que tenen PIA i també totes les que no en tenen i venen derivades de Serveis Socials; 
evitar aquesta retallada, i continuar treballant per atendre tothom. 
 
La Sra. ORTIZ subratlla que el Govern hi està treballant, com demostra la posada en marxa del 
pla de xoc, i puntualitza que si bé el grau 1 va entrar en vigor el 2015, les dades econòmiques 
necessàries per fer els PIA no van arribar fins a finals del 2016, i això és el que va fer que 
milers de PIA entressin de cop. D’altra banda, assegura que el Govern està disposat a 
continuar-ne parlant amb tots els grups per continuar millorant. 
 
La Sra. FANDOS agraeix el suport de tothom i manifesta el desig que el mandat acabi sense 
persones en llista d’espera per la dependència. Tot seguit, comenta que caldria millorar 
l’atenció domiciliària relacionada amb la dependència, i evitar, entre altres coses, que les 
treballadores canviïn contínuament (això perjudica molt les persones grans ateses i la gestió). 
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La Sra. BARCELÓ agraeix el suport de tothom i insisteix que és urgent atendre les famílies 
que esperen el PIA i, per tant, implementar les mesures necessàries per posar fi a les llistes 
d’espera. D’altra banda, comenta que caldria reflexionar sobre el model de dependència parlant 
amb els grups i amb les persones implicades; subratlla que els grups de l’oposició sempre estan 
disposats a parlar de temes tan sensibles com la dependència, i insisteix que el Govern en cap 
moment no s’hi ha posat en contacte en aquest sentit —espera que es convoqui una reunió per 
parlar-ne. 
 
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. Capdevila 

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr 

Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 
Del Grup Municipal Cs: 
 
8.-  (M1519/9985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal presenti un Pla de Xoc per realitzar els PIA (Programa individual d’atenció) i que 
s’inclogui com a partida pressupostària al pròxim pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
(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. Capdevila 

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

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el 

Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
9.-  (M1519/9965) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
municipal a consolidar pressupostàriament la partida econòmica destinada a la cobertura de les 
mutualitats esportives dels infants i joves esportistes federats en clubs de la ciutat de Barcelona 
fins als 16 anys. 
 
La Sra. BENEDÍ enuncia la proposició; recorda que el 13% dels infants i joves no practiquen 
esport per motius econòmics, i subratlla que Barcelona, una ciutat esportiva amb un fort lligam 
amb l’esport des de fa molts anys, ha de treballar amb l’objectiu que totes les persones que 
vulguin practicar esport puguin accedir-hi independentment de la renda o la situació 
socioeconòmica. 
A continuació, comenta que, més enllà dels problemes tècnics que la Sra. Carranza va exposar 
en la darrera sessió de la Comissió sobre el retard en l’abonament de la subvenció per a les 
mutualitats esportives, i del fet que aquestes mutualitats, segons la Llei catalana de l’esport, 
s’inclouen juntament amb la llicència com a pagament únic a les federacions en concepte de 
fitxa, aquest ajut pot contribuir a disminuir les desigualtats amb l’esport base federat a 
Barcelona, que s’enfronta als clubs d’altres poblacions de l’àrea metropolitana que gaudeixen 
d’unes condicions més beneficioses, tant pel que fa a nombre d’equipaments com pel que fa a 
horaris de disposició d’aquests o avantatges econòmics mitjançant subvencions o convenis de 
col·laboració. 
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Per acabar, manifesta la convicció que aquesta mesura és una de les maneres de facilitar que 
l’esport arribi a infants i joves, i agraeix l’esmena, que enriqueix la proposició inicial. 
 
La Sra. FANDOS observa que la proposició final és molt diferent de la presentada inicialment: 
mentre que la primera demanava suport per subvencionar les mutualitats i, per tant, les 
federacions —molts nens i sobretot moltes nenes no estan en el món federat per motius 
econòmics—, ara es dona suport a clubs i entitats no necessàriament per a l’esport federat, i els 
Premis Ciutat de Barcelona també són una cosa diferent. Tanmateix, hi vota a favor, ja que, si 
bé hauria preferit que es mantingués la proposició inicial (que es donés directament suport a les 
llicències esportives de les federacions), el seu grup, sempre a favor de promocionar l’esport a 
la ciutat, també està d’acord amb el que es demana ara: és important donar suport a clubs, 
continuar ampliant la partida de beques i de suport a la pràctica esportiva de menors de 17 anys 
perquè ningú no es quedi sense fer pràctica esportiva per motius econòmics, i donar més suport 
als trofeus internacionals (a alguns se’ls ha rebaixat el pressupost). 
 
La Sra. BARCELÓ posa de manifest que la proposició inicial demanava una cosa molt 
concreta i la final, temes més genèrics amb els quals tothom pot estar d’acord, ja que qualsevol 
potenciació de l’esport és positiva per a la ciutat, sobretot en el cas dels menors i de les 
persones que no hi tenen accés, però aquesta redacció definitiva fa que el que es vol aconseguir 
quedi una mica difós. Lamenta que s’eliminés la partida pressupostària per a la mutualitat dels 
esportistes menors federats i espera que no torni a passar. 
A continuació, manifesta la sensació que el Govern municipal ha viscut de rendes dels 
projectes esportius anteriors de la ciutat i observa que el Grup de BC va començar el mandat 
parlant d’igualtat d’oportunitats, però, en reduir aquesta mutualitat, ha reduït també les 
oportunitats d’accedir a l’esport. 
Celebra que la proposició parli dels clubs esportius, que s’han queixat que no se senten 
escoltats per l’Ajuntament, igual que altres col·lectius, que demanen hora amb els grups de 
l’oposició per traslladar-los els problemes que tenen perquè el Govern no els rep. En aquest 
sentit, lamenta també que el tinent d’alcalde responsable d’Esports no assisteixi mai a la 
Comissió i que el Govern hagi paralitzat una cosa tan important com és l’esport a la ciutat. 
 
La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup, a favor de qualsevol proposta que 
fomenti la pràctica esportiva a la ciutat, i esmenta com a especialment important la primera part 
de la proposició, referida a la consolidació pressupostària de la partida econòmica, que a més 
de consolidar-se, s’ha d’anar ampliant. Coincideix, però, que era millor la proposició inicial, 
més clara pel que fa al suport explícit als clubs esportius, que en alguna ocasió han sentit que 
tenien poc suport del Govern. Subratlla que és important que vegin fets que els demostrin que 
el Govern treballa per donar resposta a les seves necessitats. 
D’altra banda, coincideix a assenyalar la falta reiterada a la Comissió del tinent d’alcalde 
responsable d’Esports, i agraeix molt l’assistència continuada de la tinenta i de la regidora 
Laura Pérez. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, que celebra qualsevol mesura 
adreçada a col·laborar amb les federacions o a ajudar l’esport extraescolar, però subratlla que el 
que ha de subvencionar l’Ajuntament de Barcelona són les beques de l’esport escolar de la 
ciutat, i les federacions catalanes a qui han de reclamar les subvencions és a la Generalitat. 
Observa que si se subvenciona la mutualitat esportiva d’un nen federat no és una beca universal 
i proporcional a la renda econòmica de la persona, i demana que es reflexioni sobre els casos de 
nens nascuts a Barcelona que fan esport a Badalona i viceversa. 



 

Ref: CCP 11/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 14/ 11/ 2018 9: 13 

31 

Conclou que cal demanar responsabilitats a qui en tingui en cada cas i que la funció de 
l’Ajuntament és potenciar i millorar l’esport extraescolar (sobretot als col·legis públics). 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposició i assenyala que a la partida per pagar la 
cobertura de les mutualitats esportives caldria afegir-ne una d’específica per a la promoció de 
l’esport federat femení i una altra per a ajuts a les famílies que tinguin problemes econòmics 
greus per a l’adquisició de material esportiu i desplaçaments. 
 
La Sra. PÉREZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 
 
La Sra. CARRANZA comenta que, tal com es va explicar a la sessió anterior de la Comissió, 
l’execució pressupostària dels 500.000 euros que tenien com a objecte les mutualitats 
esportives va tenir moltíssimes dificultats jurídiques, de gestió i, fins i tot, de concepte. 
Concreta que Serveis Jurídics va dir que no era competència de l’Administració local, i això va 
fer que s’haguessin de pensar altres fórmules per consolidar aquesta partida econòmica i, per 
tant, que es comencessin a estudiar maneres de donar suport a l’esport federat específicament (a 
part de les línies de suport a la iniciació esportiva més universals). 
Exposa que a Barcelona hi ha 11 instal·lacions esportives gestionades per federacions 
esportives catalanes o per la UFEC; més de 30 trofeus internacionals Ciutat de Barcelona 
organitzats per les federacions, als quals es facilita un suport econòmic de gairebé 300.000 
euros; programes amb convocatòries de subvencions ordinàries que donen un suport especial al 
teixit associatiu de l’esport federat i a d’altres; l’any 2017 es van dedicar 134.000 euros a 
diferents projectes d’esport adaptat federat i 283.000 euros a projectes d’entitats de clubs 
federats, sobretot en disciplines de pràctica minoritària, que són unes línies específiques de 
subvenció en les ordinàries, i també a l’esport femení de competició en l’àmbit estatal (hi ha 
elements de discriminació positiva en aquesta línia); s’està donant suport als grans 
esdeveniments esportius que es fan directament amb la federació catalana, l’espanyola i la 
internacional; en horari lectiu s’està donant suport a tot l’esport minoritari conjuntament amb 
les federacions catalanes dintre del pla «L’escola fa esport a la ciutat», que va augmentant i es 
van coneixent totes les modalitats esportives (l’enquesta posa de manifest que s’ha ampliat el 
ventall d’esports), i s’està treballant d’una manera molt prioritària en l’accés universal a les 
activitats esportives fora d’horari lectiu per als infants i joves menors de 17 anys amb les 
subvencions a les famílies, que han anat augmentant. 
Conclou que el Govern treballa per l’esport federat i per intentar garantir l’accés universal a la 
pràctica esportiva, i vota a favor de la proposició, sobretot amb l’objectiu de consolidar aquesta 
pràctica esportiva dirigint aquesta quantitat a l’accés universal amb les subvencions, i també el 
suport de l’esport federat en altres línies d’actuació. 
 
La Sra. BENEDÍ agraeix els vots favorables de tothom i subratlla que cal avançar en la pràctica 
esportiva, en la millora i l’augment dels equipaments i en la garantia que les noies i les dones 
puguin fer pràctica esportiva en horaris normals i que no sempre es prioritzin els esports 
masculins i els majoritaris. 
 
La Sra. FANDOS diu a la Sra. Carranza que si donen tanta importància a l’esport federat, 
l’alcaldessa hauria de rebre el president de la Unió de Federacions Esportives, el Sr. Gerard 
Esteva, i explicar-li tot això que fa l’Ajuntament per aquest esport. 
D’altra banda, diu al Sr. Villagrasa que si algú ha perjudicat les federacions del país ha estat el 
PP quan va fer el 155, que va fer que durant molts mesos les federacions no rebessin els diners 
que havien de rebre, i la UFEC els ha hagut de fer crèdits, i per això la Generalitat ha anat amb 
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retard. Afegeix que mentre el PP ha governat a Madrid l’aportació que ha fet a l’esport federat 
al país ha estat nul·la. 
 
La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Carranza que de vegades cal fer una mica d’autocrítica, com 
ara quan 319 clubs de Barcelona suspenen la gestió de l’Ajuntament, situació davant la qual 
entén que el Govern s’hauria d’haver posat en contacte immediatament amb el president de la 
UFEC per parlar-ne. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu a la Sra. Fandos que és cert que la Generalitat, a qui no importen 
gens l’esport extraescolar ni l’esport de base, no assumeix les seves responsabilitats —remarca 
que si altres administracions no compleixen, no és problema de l’Ajuntament—, però subratlla 
que això fa anys que passa, de manera que no és pas conseqüència del 155, i assenyala que el 
president de la UFEC també hauria de reclamar a la Generalitat i no només a l’Ajuntament 
buscant unes beques que no seran universals. 
D’altra banda, observa que el cas del CAR de Sant Cugat és diferent perquè sempre té inversió 
de l’Estat. 
 
La Sra. Pérez 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, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern municipal a 

consolidar pressupostàriament la partida econòmica destinada al foment de l’esport federat 

amb línies de suport al teixit esportiu de clubs i entitats, a les subvencions a les famílies per 

facilitar l’accés a la pràctica esportiva dels menors de 17 anys, i a les federacions donant 

suport a l’organització dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona i dels grans 

esdeveniments que la ciutat pugui acollir. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
10.- (M1519/9993) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
municipal a que l’activitat física desenvolupada a la xarxa de Centres Esportius Municipals, per 
persones amb diversitat funcional amb un grau important, pugui ser bonificada per tal de 
facilitar el seu accés a tot el col·lectiu sense tenir únicament en consideració estar en possessió 
de la targeta rosa tal i com des de l’ICUB s’ha començat a posar en pràctica. 
 
La Sra. ANDRÉS explicita que la proposició fa referència a la pràctica esportiva de les 
persones amb discapacitat; assenyala que es presenta ara per contextualitzar-la en l’ordenació 
que es farà i els nous preus públics, i agraeix la transacció de la comissionada i les aportacions 
d’un usuari, el Sr. César León. 
A continuació, posa de manifest que la Targeta Rosa és per a persones de més de 60 anys i per 
a persones amb discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant certificat de 
disminució de la Generalitat, empadronades a Barcelona i que compleixen els barems de renda 
establerts, uns barems que exclouen de la Targeta Rosa, per exemple, les persones amb una 
discapacitat igual o superior al 33% que no compleixen els barems de renda. Observa que 
aquestes persones també han de dedicar molts recursos econòmics propis per conviure amb la 
seva discapacitat, amb despeses que poden ser d’entre 18.000 i 46.000 euros anuals (dades de 
les persones que participen a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a través del 
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Consell Rector), la qual cosa dificulta l’accés a la pràctica esportiva. Comenta que l’ICUB, en 
adonar-se que aquesta situació també dificulta l’accés a la cultura, ha començat a elaborar una 
proposta per tal que les persones amb discapacitat sense Targeta Rosa puguin tenir descomptes 
del 75% o el 50% en funció de la seva discapacitat, i aquesta proposició va en la mateixa línia, i 
incorpora una transacció del Govern en el sentit que es faci una prova pilot en quatre centres 
esportius (que en cap cas no han d’assumir el cost d’aquesta rebaixa de preu, que ha d’assumir 
l’Ajuntament). 
 
La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que, primer de tot, cal 
revisar les diferències en el preu d’accés als centres esportius, ja que, segons el testimoni del 
Sr. César León, hi ha centres que li cobren 6 euros per accedir-hi, mentre que d’altres li’n 
cobren 7,45, 10 o 16. Manifesta sorpresa perquè això sigui així i subratlla que el preu hauria de 
ser el mateix a tots els centres. 
En segon lloc, coincideix que tenir una discapacitat implica un sobrecost molt elevat, de 
manera que està d’acord que convindria ajudar amb descomptes totes les persones amb 
discapacitat, independentment de la renda que tinguin. 
Troba encertat que es faci una prova pilot que permeti comprovar el volum econòmic de la 
mesura, que necessàriament ha d’assumir l’Ajuntament —no es pot carregar l’acció social a les 
empreses o als clubs. 
 
La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, que a la darrera sessió de la 
Comissió va presentar un prec perquè s’aprofités la celebració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat per donar visibilitat als esportistes. Observa que per ser-ho cal tenir 
accés a les instal·lacions esportives des de la infantesa, però sovint, malauradament, aquestes 
no estan adaptades a les persones amb discapacitat. 
Dit això, manifesta el desig del seu grup que la mesura que proposa el Grup Municipal del PSC 
no sigui només una prova pilot en quatre centres, sinó que s’estengui a la majoria 
d’equipaments esportius municipals, i posa en relleu la necessitat de simplificar els tràmits i 
evitar que les persones amb diversitat funcional o amb algun problema ho hagin d’acreditar 
contínuament i hagin de tenir més d’una acreditació —la igualtat d’oportunitats arribarà quan 
les persones no hagin d’estar acreditant què tenen i què necessiten. 
 
La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la importància de la 
pràctica esportiva, que s’accentua encara més en les persones amb diversitat funcional, i 
manifesta l’opinió que, si bé la bonificació d’aquest curs per part de l’IBE, de gairebé el 50% 
de la quota ordinària, és positiva, no és suficient, atesos els costos addicionals que implica una 
discapacitat (hores extres de cura, desemborsaments extres, cost d’oportunitat extra, etc.), així 
com les hores de dedicació de les famílies no finançades per cap administració. 
Assenyala que el capital que es perd per haver de dedicar esforços a atendre la persona amb 
graus de diversitat funcional molt servers, restant les ajudes, subvencions i acords de la plaça 
que les diferents administracions públiques destinen al col·lectiu de persones amb discapacitat 
o amb diversitat funcional, actualment es troba entre els 18.000 i els 45.000 euros anuals, una 
xifra molt elevada per a les famílies de classe mitjana-baixa, que necessiten el suport de totes 
les administracions. 
Per acabar, posa de manifest que la prova pilot que planteja la proposició permetrà dimensionar 
la qüestió i continuar treballant per fer una ciutat accessible per a totes les persones que hi 
viuen, especialment per a les persones amb diversitat funcional. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, convençut que qualsevol persona 
amb diversitat funcional ha de poder accedir als equipaments municipals independentment de 
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qui els gestioni. En aquest sentit, comenta que si un gestor privat vol beneficiar-se d’un 
equipament públic, ha de tenir algun cost social, de manera que, si no s’ha fet, caldrà incloure 
els condicionants socials en els plecs de condicions. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposició i manifesta l’opinió que caldria tendir al 
descompte del 100%. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 
 
La Sra. CARRANZA subratlla que l’Ajuntament de Barcelona treballa molt activament per la 
inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’accés a la pràctica fisicoesportiva, 
mitjançant un programa molt innovador i únic a les ciutats de l’entorn, «L’esport inclou», que 
ja té un llarg recorregut i ha donat molt bons resultats. Concreta que, en el marc d’aquest 
programa, s’ha donat cobertura a més de 3.700 persones amb diversitat funcional; s’han 
destinat 3.200 hores a serveis d’auxiliar de vestidor i de monitors de suport a les instal·lacions 
esportives municipals (iniciatives que fan disminuir el cost addicional que tenen les persones 
amb diversitat funcional); s’ha destinat una despesa conjunta d’aproximadament 1.500.000 
euros per a diferents programes i serveis, i el 2017 es van invertir 254.000 euros en concepte 
d’adequació d’accessibilitat a les instal·lacions esportives municipals (materials, grues per 
accedir als espais, etc.), en què es vol arribar al 100%. Afegeix que es vol aconseguir que la 
pràctica de l’activitat física sigui sense límits ni barreres, un esport inclusiu on tothom tingui 
cabuda i on el dret a participar-hi sigui universal. 
Tot seguit, exposa que, tal com ja es va explicar, un dels reptes per al període 2018-2021 és 
incorporar una tarifa específica per a persones amb diversitat funcional als CEM per al gener 
del 2019. Amb aquest objectiu, es va crear una comissió conjunta amb l’IMPD que ha estat 
treballant molt amb tots els CEM, i es va acordar que aquesta tarifa específica fos per a 
persones amb discapacitat que tinguessin la Targeta Rosa. Tanmateix, encara que inicialment 
no estigués previst, es farà la prova pilot en quatre centres d’una manera més àmplia. 
 
La Sra. ANDRÉS agraeix els vots favorables de tothom, especialment del Govern, i els 
esforços que farà l’Institut Barcelona Esports, així com el reconeixement que fa la 
comissionada dels esforços que han fet governs municipals de diferents partits, i celebra que es 
garanteixi —és imprescindible fer-ho— el suport als vestidors i a les activitats dirigides; que 
cada cop es millori més l’accessibilitat dels equipaments, i que es dugui a terme una mesura 
innovadora que fa que se superin les limitacions de barem de la Targeta Rosa. D’altra banda, 
manifesta la convicció del seu grup que la prova pilot permetrà dimensionar la qüestió en 
termes econòmics i pressupostaris i la mesura es podrà consolidar i estendre. 
 
La Sra. FANDOS recorda que el Govern municipal ha rebut fortes crítiques per la deixadesa 
que ha tingut amb el programa “Barcelona inclou”/”L’esport inclou”. Concreta que durant 
pràcticament els dos primers anys de mandat no se’n va parlar i, quan es va presentar el 
projecte, no es va presentar el pressupost d’aquests primers anys, i ha estat arran de moltes 
iniciatives presentades pels grups de l’oposició que s’ha tornat a aplicar. 
 
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, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern municipal a portar 

un projecte pilot a 4 CEM de tarifa específica d’accés als Centres Esportius Municipals per a 

les persones amb diversitat funcional no posseïdors de targeta rosa, complementaria a la 

mesura que es començarà a aplicar a partir del mes de gener del 2019 per a persones amb 

diversitat funcional posseïdores de la targeta rosa. I constituir una comissió de seguiment de la 

implementació dels dos projectes de tarifa específica, per valorar els resultats d’aquestes, amb 

la participació de col·lectius de persones amb diversitat funcional i experts en la matèria. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
11.- (M1519/9978) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
municipal a suspendre i deixar sense efecte la licitació del contracte de Subministrament i 
serveis de disseny, instal·lació i manteniment de cartells d’obra per a senyalitzar solars que 
acolliran habitatge, que es va publicar el 27/09/18 amb un pressupost de licitació de 117.370,00 
euros (IVA inclòs), ja que es tracta de solars que no tenen encara data d’inici d’obres, i que en 
comptes d’això, el Govern municipal destini l’import de la licitació a altres actuacions 
prioritàries i imprescindibles en matèria urbanística i d’habitatge a la ciutat de Barcelona. 
 
El Sr. VILLAGRASA enuncia la proposició i qualifica de poc ètic que, sis mesos abans de les 
eleccions, s’anunciï que es construiran habitatges públics de protecció quan no hi ha cap 
projecte aprovat ni se sap quan començaran les obres (es diu que s’executaran «en un futur 
pròxim»). Subratlla que el Grup de BC està fent campanya electoral amb diners de 
l’Ajuntament i està enganyant el ciutadà, ja que li està presentant una realitat distorsionada, 
quan per parlar d’obra pública s’ha d’informar de manera transparent sobre els termes concrets 
d’execució. 
 
La Sra. HOMS expressa el vot favorable del seu grup, totalment a favor d’evitar el 
malbaratament de recursos públics i que coincideix que, un cop més, el Govern municipal, com 
fa constantment, es dedica a fer gestos propagandístics i a emetre grans titulars buits de 
contingut tangible. 
Manifesta el seu acord que l’actuació del Govern en aquest cas, en què gastarà 117.000 euros a 
posar uns cartells per anunciar uns habitatges que no tenen data de construcció, que no es faran 
en aquest mandat i dels quals el veïnat no podrà gaudir els propers mesos, és més pròpia d’una 
precampanya electoral que no pas d’un govern que explica unes obres amb característiques i 
terminis concrets, i proposa que aquests cartells s’aprofitin per tapar la incapacitat del Govern 
en matèria d’habitatge. Concreta que amb els cartells es podria informar que primer es van 
prometre 8.000 habitatges, després la promesa en va ser de 4.000 i la realitat és que al final en 
seran uns 640 (i el 80% dels habitatges que han estat lliurats o finalitzats o estan en marxa 
provenen del Pla 100 × 1000, del Govern Trias, que va ser molt criticat), o podrien incloure la 
frase «I si no ho fem és per culpa de tots els altres», ja que l’Ajuntament mai no assumeix la 
culpa de res. 
Després d’aquests comentaris en to de broma, subratlla que no es pot enganyar la ciutadania 
generant-li expectatives que no es compliran, sinó que cal dedicar els recursos a donar resposta 
real a les necessitats i les demandes dels veïnat. 
 
El Sr. BLANCO diu que si els cartells recollissin el missatge que transmet darrerament el 
Govern municipal, haurien de dir una cosa com «Aquest solar és buit per culpa de totes les 
administracions excepte de l’Ajuntament», una afirmació gens creïble, i demana al Grup de BC 
que reconegui que, igual que van fer el PSC, ICV-EUiA, ERC i CiU, està fent propaganda des 
de les institucions però vol fer creure que el que fa és informar sobre l’acció de govern. 
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Concreta que, en aquest cas, s’estan col·locant cartells en solars que no se sap quants anys 
continuaran buits, ja que no hi ha ni data d’inici de les obres ni pressupost per executar-les. 
D’altra banda, subratlla que el Govern vol aparentar que ha treballat per l’habitatge quan aquest 
ha estat el mandat amb menys habitatge públic dels darrers vint anys (s’han produït 500 
habitatges en tres anys, quan anteriorment se’n produïen uns 1.000 per any), i explicita que el 
seu grup no pot estar d’acord que els 117.000 euros es dediquin a col·locar uns cartells en 
solars que romandran buits durant molt de temps, menys encara quan s’estan retallant 
inversions i serveis públics. 
 
La Sra. BENEDÍ exposa que, tal com es pot veure al web de l’Institut Municipal d’Habitatge, 
actualment hi ha un concurs pendent d’adjudicar per al subministrament, el disseny i el 
manteniment d’uns cartells d’obra per senyalitzar que uns espais acolliran habitatge, i observa 
que, si bé les obres s’han de senyalitzar degudament amb cartells informatius, ja que la 
ciutadania té dret a saber quines obres s’estan fent, quant duraran i quin cost tenen, en aquest 
cas es volen posar uns cartells per anunciar uns habitatges que no se sap quan es faran ni quin 
cost tindran. 
D’altra banda, comenta que, a la darrera sessió ordinària de la Comissió de Presidència, el Grup 
Municipal del PSC va presentar un prec en la línia d’aquesta proposició i el Govern va dir que 
la seva actuació pretenia afavorir la transparència i establir lligams amb la ciutadania i les 
entitats vinculades a l’habitatge social. Puntualitza que la transparència en matèria d’habitatge 
també s’exerceix indicant en obert al web quins solars i quines reserves d’habitatge hi ha a 
Barcelona, tant públics com privats, i en quin estat es troba cadascuna de les obres que 
s’anuncien, ja que, sense aquesta informació, la ciutadania no pot exercir un control real sobre 
el compliment de l’acció de govern. 
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
La Sra. ANDRÉS confirma que el mes passat el seu grup va presentar un prec a la Comissió de 
Presidència perquè el Govern s’abstingués de mobilitzar recursos i d’habilitar despeses 
destinades a comunicar, publicitar i difondre la construcció d’habitatges públics que no es 
lliuressin durant aquest mandat, i assenyala que la directora de Comunicació va argumentar que 
s’estava complint una obligació legal d’informar i fer publicitat sobre les accions del mandat, 
quan tothom sap que aquests habitatges no es construiran durant aquest mandat. 
A continuació, comenta que si es tracta de fer publicitat de les accions del mandat, i si s’actués 
amb frivolitat, es podria demanar que es posessin cartells als milers de pisos buits que 
l’Ajuntament podria comprar a la ciutat; als pisos de lloguer que haurien de tenir un lloguer 
més baix per l’acció del Govern; als pisos on viuen famílies amenaçades de desnonament i que 
seran desnonades, cosa que el Govern hauria d’evitar, o a les promocions que es rehabilitaran, 
de manera que es tindria un mapa amb tot el que el Govern volia fer i finalment no ha fet. 
Subratlla, però, que el PSC no és frívol i, per això, el que li diu al Govern és que amb 
l’habitatge no es juga i que no es poden generar expectatives a la gent i no complir-les, com va 
fer amb promeses electorals que no es podien complir i que van fer que gent de barris molt 
humils agafés la papereta de BC dient coses com «Esta, esta, que es la que nos va a dar piso», 
quan la realitat ha estat que ni s’han donat els pisos que es van prometre, ni s’han evitat els 
desnonaments, ni s’han abaixat els lloguers, ni s’han rehabilitat cases, i, en lloc d’això, es volen 
posar cartells per fer publicitat de coses que no se sap si es faran o esdevindran noves promeses 
electorals que no es podran complir. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposició i manifesta l’opinió que tots els raonaments 
han estat molt respectuosos, amb sentit de l’humor però sense cap acritud. 
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El Sr. MONTANER indica que, tal com es va dir a la comissió anterior, es va decidir 
senyalitzar els 40 solars per una qüestió d’informació i de transparència, i explica —comenta 
que sembla que alguns no s’hagin assabentat de com funcionen les coses— que quan es fa un 
projecte d’arquitectura, des del primer moment se seleccionen els equips i el projecte i es licita, 
està reglat i té un temps definit de començament i finalització d’obra, i l’Institut Municipal 
d’Habitatge no comença cap obra sense tenir-ne el finançament. 
Admet que els habitatges del Patronat i de l’IMHAB poden avançar lentament, però subratlla 
que en els 40 solars als quals fa referència la proposició ja s’ha iniciat el projecte arquitectònic i 
les obres estaran acabades els propers anys —remarca que aquesta informació es té. D’altra 
banda, posa de manifest que la gent als consells de barri pregunta on es faran els habitatges 
dotacionals per a gent gran, els habitatges de lloguer, els APROP, etc., i el Govern té 
l’obligació d’informar-ne. 
Per acabar, assenyala que la majoria dels habitatges es faran en el següent mandat, però es faran 
segur, ja que l’IMHAB, que és qui construeix els habitatges públics de l’Ajuntament de 
Barcelona, sempre acaba les obres, i en els 40 solars ja s’ha començat el procés de projecte i 
està definit quan començarà i quan acabarà l’obra. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu al Sr. Montaner que si alguns no saben com funcionen les coses és 
perquè no tenen la barra que té el Govern municipal, i li demana que sol·liciti a Serveis Jurídics 
que, d’acord amb l’aprovació d’aquesta proposició, anul·li la licitació, que vol amagar el fracàs 
de la política d’habitatge del Grup de BC, que va prometre 8.000 habitatges en campanya, al 
PAM en va incloure 4.000 i al final del mandat n’haurà fet 720. 
Insisteix que el Govern pretén enganyar la gent, ja que un projecte arquitectònic no és garantia 
de res —n’hi ha molts que l’Ajuntament ni tan sols ha arribat a aprovar, i també poden variar—
, i que col·locar cartells que anuncien la construcció d’habitatge públic sis mesos abans de les 
eleccions quan no hi ha dates d’inici i de finalització és immoral. Afegeix que també es podrien 
posar cartells als 52 solars en què durant més de tres anys el Govern ha estat incapaç de 
plantejar cap projecte. 

 
El Sr. BLANCO manifesta el desig que, en cas que finalment es col·loquin els cartells, aquests 
incloguin les dates d’inici i finalització de les obres, però qualifica d’extraordinàriament 
sospitós que s’hagi decidit començar els projectes de 40 obres alhora: allò lògic hauria estat que 
s’anessin col·locant els cartells de cada projecte a mesura que s’anessin aprovant, però posar-ne 
40 alhora evidencia que es tracta d’una campanya de propaganda. 
 
La Sra. BENEDÍ diu al Sr. Montaner que segur que està d’acord que és una qüestió d’ètica 
política. 
 
La Sra. ANDRÉS subratlla que els 117.000 euros d’aquesta licitació no es poden dedicar a 
propaganda de la força política que governa, sinó que s’han de dedicar als ciutadans i les 
ciutadanes, especialment en temes socials, en què hi ha moltes necessitats. 
 
El Sr. MONTANER nega que es tracti d’una qüestió d’ètica, i subratlla que la campanya 
electoral l’han iniciat aquí els partits de l’oposició. 
Dit això, s’adreça al PP, a qui demana que no doni lliçons de moralitat, per preguntar quants 
habitatges s’haurien pogut fer amb els milions de la corrupció del partit més corrupte de la 
història, i diu al Sr. Blanco, que és arquitecte, que hi ha un concurs per triar de cinc a set 
arquitectes finalistes, entre els quals es triarà el projecte final perquè facin el projecte bàsic, 
perquè es liciti la construcció i perquè comenci l’obra. La suma de totes aquestes fases diferents 
dona lloc a 40 projectes, alguns estan a punt de començar l’obra i en altres s’està fent la 
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convocatòria perquè es presentin els arquitectes (60-70), se’n triïn de cinc a set i aquests facin 
un projecte. Afegeix que tot això té uns temps, que són quatre o cinc anys fins que estigui el 
projecte acabat, i assegura que el Govern no està enganyant ningú. 
 
El Sr. VILLAGRASA remarca que això és una mostra més del que han fet la Sra. Colau i el seu 
equip durant tres anys, campanyes d’imatge amb poc contingut i enganyar el ciutadà (per 
exemple, van prometre que posarien fi als desnonaments i Barcelona és la ciutat amb més 
desnonaments d’Espanya), i demana al Govern que deixi d’enganyar la gent. 
 
El Sr. Montaner expressa el vot contrari de BC, la Sra. Homs 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, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 
b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c)  Precs 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
12.- (M1519/9974) Que se’ns informi i se’ns lliuri per escrit en aquesta Comissió un informe 
que inclogui: - Descripció funcional de l’Escola Bressol Municipal Aurora, totalitat de grups i 
tipologia dels mateixos, especialment del grup mixta de 1 a 3 anys amb diversificació horària 
de 9:00 a 19:00 h. - Mecanisme de matriculació, data de matriculació i d’inici d’activitat al 
2019 i costos dels diferents serveis, com per exemple la modalitat esmorzar als grups que 
només fan matí o berenar als que només faran torn de tarda. - Perfil professional dels 
especialistes que realitzaran assessorament de serveis socials i informació de serveis de salut i 
modalitat contractual. 
 
La Sra. ROGNONI enuncia el prec, referent a l’escola bressol Aurora, que, segons consta al 
web, obrirà al gener, i que funcionarà de manera diferent de la resta d’escoles bressol, que 
tenen un model consolidat que és un orgull per a la ciutat. 
Tot seguit, subratlla que l’escola no ha de substituir la família, demana que es confirmi si hi 
haurà un grup que inclogui infants d’1 a 3 anys, quan se sap que les necessitats són diferents en 
cada edat, i pregunta si l’esmorzar i el berenar estaran inclosos o, en cas contrari, quines tarifes 
s’aplicaran i quines empreses se n’encarregaran. Pel que fa als perfils dels professionals, vol 
saber quants professionals hi haurà, quins horaris faran i quin tipus de contracte tindran, entre 
altres coses. 
 
La Sra. ORTIZ indica que el prec s’accepta i confirma que, tal com es demana, la resposta 
completa es facilitarà per escrit. 
Dit això, subratlla que el Govern està molt orgullós del model d’escola bressol i per això l’ha 
ampliat, però paral·lelament ha iniciat un procés per continuar enfortint la xarxa i millorar-la 
d’acord amb les necessitats actuals. Amb aquest objectiu, a l’escola Aurora es farà una prova 
pilot que vol aprofitar encara millor els equipaments d’escola bressol. 
Confirma que l’escola començarà a funcionar al gener, com s’havia previst des de l’inici, i 
informa que l’escola, amb cinc aules, acollirà sis grups d’infants, i hi haurà un grup de matí i un 
grup de tarda (de 17 h a 19 h), cosa que permetrà una millor adaptació a les diferents 
necessitats horàries dels pares i les mares. Afegeix que hi haurà el grup de lactants, el d’1 a 2 
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anys, el de 2 a 3 anys, un grup mixt al matí (9 h - 13 h) i un altre grup mixt a la tarda (15 h – 21 
h). 
Pel que fa a la matrícula, explica que les primeres places que inicien al gener es gestionaran 
amb la demanda no atesa de les escoles més properes, i, pel que fa a les novetats que 
s’ofereixen, esmenta el grup socioeducatiu: s’amplien els espais familiars i altres programes on 
a més de les educadores de referència hi haurà el suport de treballadora social per poder fer un 
treball amb les famílies. 
Conclou que és un model d’escola que amplia horaris i incorpora nous serveis per veure si és 
una línia que té sentit anar-la ampliant —recorda que és una prova pilot— i diu a la Sra. 
Rognoni que li facilitarà el pla funcional de l’escola Aurora, a part d’altra documentació. 
 
La Sra. ROGNONI demana que s’aclareixi quins grups hi haurà a la tarda, ja que primer s’ha 
dit que n’hi haurà un de 17 h a 19 h però després s’ha dit que n’hi haurà un de 15 h a 21 h, i que 
s’expliqui com serà l’espai socioeducatiu (si tindrà les característiques d’un espai familiar dels 
serveis municipals i si el personal serà extern o intern). 
 
La Sra. ORTIZ comenta que facilitarà la resposta per escrit, ja que ara no té temps per 
respondre. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal Cs: 
 
13.- (M1519/9986) Instem el Govern municipal a incorporar en el Pla de Salut Mental mesures 
especifiques per poder treballar la imatge corporal dels infants. 
 
La Sra. BARCELÓ dona les gràcies a la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per 
venir a contestar a aquest prec, que enuncia, i recorda que el 29 de setembre va haver-hi una 
reunió amb infants de diferents centres educatius de Barcelona, que van explicar les seves 
demandes, que s’han inclòs a l’Agenda dels Infants, un document que opina que tots els 
regidors de l’Ajuntament haurien de llegir. De les moltes dades recollides, en destaca que el 
15% dels infants no està prou satisfet amb la seva salut i el 27% no està satisfet amb el seu cos. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
 
La Sra. BORRELL recorda que el Pla de salut mental va ser aprovat el 30 de setembre de 2016; 
té línies estratègiques de promoció, de prevenció i d’atenció a les persones amb problemes de 
salut mental, i va ser coproduït amb participació de la ciutadania, els grups polítics, entitats i 
organitzacions (va ser un pla que va tenir molta participació). 
Assenyala que el Pla de salut mental té com a principi prioritzar la població infantil, adolescent 
i adulta jove, tant pel que fa a prevenció com pel que fa atenció i tractament, i que, de manera 
vinculada al Pla, l’Agència de Salut Pública de Barcelona treballa temes relacionats amb la 
imatge corporal de la infància. En primer lloc, l’enquesta FRESC, que es fa cada 3-4 anys, 
permet conèixer, entre d’altres, els problemes relacionats amb la imatge corporal, els hàbits i la 
salut, inclosa la salut mental, del jovent. En segon lloc, el curs 2010-2011 es va començar el 
programa de prevenció de l’obesitat infantil, que en educació primària va esdevenir el 
programa «Creixem sans», adreçat a escolars de 9 i 10 anys i que cada claustre decideix si 
implementa o no (el curs 2016-2017 el van implementar un 33% de les escoles de primària de 
la ciutat). Aquest programa inclou un mòdul específic, «Creixement, pes i alçada», que té una 
part dedicada a la valoració de la imatge corporal i la prevenció, i una sessió concreta, 
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«Valorem-nos», que treballa amb els infants les distorsions de la imatge corporal i intenta 
transmetre la importància de tenir-ne una visió positiva. En tercer lloc, el programa «Canvis», 
que s’implementa a secundària, promou els hàbits saludables i té dos blocs que treballen la 
imatge corporal. Aquests programes estan dins del Pla de salut mental i es treballa per reforçar-
los i que cada vegada hi hagi més escoles que els considerin prioritaris i els implementin. 
Comenta que no té temps d’exposar una darrera cosa. 
 
La Sra. BARCELÓ demana que s’expliciti si el prec s’accepta. 
 
La Sra. BORRELL respon que ha explicat el que s’està fent i es continuarà fent i, per tant, el 
prec s’accepta. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix les explicacions i subratlla que treballar la imatge corporal és clau 
per prevenir trastorns alimentaris i que, segons dades del 2017, un 11% dels adolescents està en 
risc de patir anorèxia o bulímia i el 65% està insatisfet amb el seu cos. Observa que la 
percepció de la imatge del propi cos comença a la infantesa, de manera que cal invertir molt 
més en programes preventius, i remarca que és imprescindible fomentar els factors protectors, 
com ara la bona autoestima, la capacitat crítica, l’autonomia i l’acceptació de la diversitat, per 
evitar que les persones, sobretot les més vulnerables, desenvolupin una conducta de risc com és 
un trastorn alimentari. 
D’altra banda, celebra que s’implementin mesures específiques i subratlla que la prevenció ha 
de ser transversal: no només s’ha de fer als centres educatius, sinó també per part de totes les 
figures que formen part de la vida dels menors. 
 
Es dona per tractat. 

 
14.- (M1519/9987) Que a través de l’IMHAB s’estableixin els protocols i els recursos 
necessaris per garantir la rehabilitació i el manteniment en bon estat de conservació del parc 
públic d’habitatges de lloguer, així com impedir els usos il·legals d’aquests habitatges. 
 
El Sr. BLANCO indica que és positiu que l’Ajuntament hagi comprat moltes finques per 
incorporar-les al parc públic d’habitatge, però n’hi ha moltes (fins al 30%, segons dades 
municipals), amb problemes de deteriorament per manca de manteniment que fan que alguns 
dels habitatges, amb problemes greus de salubritat i seguretat, no siguin habitables. Afegeix 
que alguns s’estan utilitzant per a activitats il·legals (magatzems de drogues, narcopisos, pisos 
pastera, etc.) que generen problemes de convivència. 
Subratlla que l’Ajuntament no està resolent adequadament aquests problemes que afecten 
habitatges que són propietat seva, les rehabilitacions triguen anys a executar-se i no 
s’impedeixen alguns usos inadequats; insisteix que no serveix de res ampliar el parc públic si 
no es garanteixen unes condicions de vida dignes per a les persones que hi viuen, i remarca que 
els habitatges municipals haurien de ser un exemple de qualitat i de convivència però en alguns 
casos són justament el contrari. 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El Sr. MONTANER indica que el prec s’accepta, atès que el Govern està dedicant molts 
esforços en aquest àmbit. Concreta que és la primera vegada que es compren tants habitatges 
(540) i que no només es construeix sinó que també es rehabilita (des de l’Institut Municipal 
d’Habitatge i Rehabilitació). Admet que alguns estan en mal estat, però observa que en alguns 
casos s’han comprat per evitar l’expulsió dels veïns, compres dels inversors, o s’han comprat 
per tempteig i retracte. 
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Explica que dels 540 habitatges que s’han comprat, 21 són edificis complets, cosa que implica, 
quan hi ha llogaters, que s’asseguri que passin a estar protegits en règim de lloguer dins 
l’Ajuntament, i, si són habitatges buits, es rehabiliten o s’utilitzen directament per als 
habitatges que es necessiten. Comenta, però, que si bé en el cas en què el cost és menor de 
40.000 euros es pot adjudicar directament i si és entre 40.000 i 200.000 euros ho fa una mesa 
de contractació mitjançant un procediment simplificat, en el cas en què el cost és de més de 
200.000 euros (com passa en algunes de les compres que s’han fet), s’ha de fer un concurs, 
seguir la Llei d’arquitectura que va aprovar la Generalitat fa un any i mig, i fer dues fases. 
Tot seguit, informa que ja hi ha el projecte guanyador per a Lancaster i per al carrer Hospital, 
però subratlla que s’ha hagut de fer un procés similar al que es fa en obres noves. 
Per acabar, insisteix que s’estan comprant i rehabilitant edificis, cosa que l’Ajuntament no 
havia fet mai en els gairebé cent anys que té l’Institut Municipal d’Habitatge. 
 
El Sr. BLANCO assegura que abans també es compraven i rehabilitaven finques —comenta 
que sovint el Grup de BC parla com si tot hagués començat amb ell— i subratlla que els veïns 
d’algunes de les que s’han comprat ara en denuncien l’estat de conservació, amb queixes com 
ara que l’edifici cau a trossos, sobretot quan plou, o que es va trigar dos anys a posar porta al 
portal —entén que aquesta actuació requeria menys de 40.000 euros i que, per tant, es podria 
haver fet de manera immediata. 
Reconeix que els veïns estan més protegits davant la pèrdua de l’habitatge ara que el propietari 
és l’Ajuntament, però remarca que alguns veïns asseguren que abans, malgrat la incertesa per la 
possibilitat que els fessin fora de casa, estaven millor que ara, que no es fan les obres de millora 
necessàries, les rehabilitacions estan trigant dos, tres o quatre anys i, mentrestant, cal fer obres 
d’emergència per evitar situacions d’ocupació il·legal i d’insalubritat. 
 
El Sr. MONTANER respon que els edificis que s’han comprat estan en diferents estats i que si 
bé alguns mitjans recullen testimonis de gent que es queixa, d’altres poden recollir testimonis 
de gent que està satisfeta. Afegeix que, en qualsevol cas, la situació actual és fruit de males 
pràctiques sobretot de grans tenidors. Subratlla que aquests habitatges no s’han fet malbé 
durant l’època d’Ada Colau, sinó després de molts anys d’abandonament que han donat lloc a 
una degradació i a uns problemes que no se solucionen ràpidament (alguns són infrahabitatges 
en molt mal estat). 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
15.- (M1519/9966) Que es realitzi una enquesta de qualitat del Servei d’Atenció Domiciliària a 
Barcelona, adreçada a les persones usuàries i/o els seus familiars i desglossada per districtes i 
barris. Que els seus resultats es presentin en un informe en el termini màxim de tres mesos. 
 
La Sra. CAPDEVILA comenta que el Servei d’Atenció Domiciliària es podria considerar el 
vaixell insígnia de les polítiques socials de l’Ajuntament, i posa en relleu la necessitat de 
definir un nou model d’atenció domiciliària, una prioritat del mandat, a partir del màxim acord 
possible entre els treballadors i els seus sindicats i les empreses. El seu grup, però, entén que 
també cal tenir en compte les persones usuàries del servei i els seus familiars, que s’han 
queixat, per exemple, que davant el requeriment a la treballadora de per què no ha trucat si el 
familiar té algun contratemps, els han dit que l’empresa els té prohibit trucar a familiars —ni 
tan sols poden tenir el telèfon dels familiars; el protocol de l’empresa és que truquin a 
emergències i a l’empresa, però si l’empresa no agafa el telèfon, la treballadora no sap què 
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fer—; hi ha treballadores que han d’atendre persones grans quan no estan familiaritzades amb 
la cura d’aquest col·lectiu, i hi ha canvis constants d’horaris i de treballadores, cosa que 
perjudica la persona cuidada, a qui li canvien la cuidadora quan ja hi ha creat un vincle i una 
bona relació. 
Davant d’aquestes queixes, que són només algunes de les moltes que hi ha i que no són ateses 
d’una manera adequada, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La Sra. ORTIZ accepta el prec, que implica fer un procés per garantir que hi hagi un mínim de 
persones que responguin a l’enquesta i fer un treball de camp, i comenta que durant un temps 
aquestes enquestes les feien les mateixes empreses prestadores del SAD. Especifica que durant 
els anys 2010 i 2012 es van realitzar estudis de satisfacció i el 2015 es va aprofundir en nivells 
de qualitat i organitzatius del servei, i assenyala que en les proves pilot que s’estan elaborant 
ara, temes com el contacte directe amb la treballadora familiar i la persona atesa es poden 
facilitar perquè hi ha un grup estable que atén, i la voluntat és anar ampliant aquest model. 
Indica que l’enquesta es dissenyarà amb el servei de programació i d’enquestes en l’àmbit de 
l’Ajuntament perquè l’enquesta i el treball de camp generin una millora directa de la qualitat i 
l’organització. 
 
La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec; expressa l’opinió del seu grup que per 
millorar un servei sempre és bo saber què en pensen els usuaris, i manifesta el desig que 
l’informe serveixi per advertir les empreses d’allò que potser no fan bé perquè mirin de 
solucionar-ho. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16.- (M1519/9994) Instar el Govern municipal a donar una solució a la situació creada per la 
nova configuració de la pista/pati dels nou Institut Martí i Pous per tal de fer compatible l’ús de 
la mateixa per part del CEFC i de l’alumnat de l’Institut. 
 
La Sra. ANDRÉS posa de manifest que al recinte de la Fabra i Coats, que tothom coneix bé, 
especialment qui ha tingut alguna vinculació política amb Sant Andreu o hi viu, hi ha un club 
esportiu, el Club Esportiu Fabra i Coats, que va començar a utilitzar una pista esportiva que es 
va condicionar al recinte el 2013. Assenyala, però, que el club, que té un origen molt llunyà (el 
1922 va néixer el Club Deportivo de Filaturas, que es va transformar el 1953 i el 1965) i està 
vinculat a la fàbrica, que era referent en temes socials, ha tingut notícies que, arran de la posada 
en marxa de l’institut Martí i Pous, no podrà tornar a utilitzar aquesta pista. Afegeix que el club 
té un equip femení federat, cinc equips mixtos, un equip de patinatge de noies i molts alumnes 
del mateix institut, i subratlla que cal facilitar l’assoliment d’un acord que sigui satisfactori per 
a totes les parts. 
 
La Sra. ORTIZ assegura que el Districte està treballant per garantir que hi pugui haver usos 
esportius al pati de l’institut i per la continuïtat de la pràctica esportiva del club, però 
puntualitza que el Club Esportiu Fabra i Coats (1953-1965), que era d’antics treballadors, mai 
no va utilitzar l’espai de la Fabra i Coats, sinó que jugava fora del recinte. 
Dit això, exposa que el projecte executiu del nou institut Martí i Pous es va fer el 2013, i s’ha 
fet un procés participatiu amb la comunitat educativa en què els mateixos estudiants han dit 
com volen que sigui el seu pati —el club esportiu n’ha estat informat—, i manifesta l’opinió 
del Govern que cal treballar per garantir els usos als espais on el club realment pugui mantenir 
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l’activitat, però no ha de ser necessàriament a l’institut Martí i Pous. Considera que ara no es 
pot fer una esmena a la totalitat en un procés que ha fet la comunitat educativa sobre un 
projecte que ve del Consorci d’Educació i en què els mateixos estudiants han dit com volen que 
sigui el pati del seu institut i l’AFA ja s’hi ha pronunciat. Tanmateix, el Govern està treballant 
alternatives amb el Club Fabra i Coats (lloguer d’altres pistes esportives; dissenys futurs de 
l’escola Maquinista, on hi haurà pista reglamentària; Ignasi Iglesias, on també hi haurà una 
pista, etc.), amb qui ja s’ha reunit diverses vegades i que des del principi sap que hi havia uns 
convenis provisionals. 
Conclou que el que s’ha de fer és possibilitar la pràctica esportiva, però no pas modificant un 
projecte que ha estat àmpliament participat per la comunitat educativa. 
 
La Sra. ANDRÉS aclareix que el seu grup no pretén interferir en els processos participatius, 
sinó que es faci compatible l’ús de la pista per part del club i de l’alumnat de l’institut, i 
observa que molts instituts i moltes escoles de la ciutat acullen activitats esportives, i la majoria 
de les activitats que beca l’Institut Barcelona Esports es fan en patis d’instituts. Afegeix que fa 
poc el comissionat va presentar el seu projecte de patis esportius i d’activitat comunitària, i el 
seu grup entén que el prec fa referència a una activitat comunitària. Per acabar, explica que el 
Grup Municipal del PSC ha volgut parlar del club perquè estava arrelat a la Fabra i Coats i 
forma part del passat de la fàbrica, tot i que és cert que jugava en uns terrenys on actualment hi 
ha el club de natació. 
 
La Sra. ORTIZ assenyala que la comunitat educativa no exclou usos esportius; es podrà fer 
esport al pati de l’escola, que serà un pati inclusiu coeducatiu, però el que no es volia fer és una 
pista reglamentària. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
17.- (M1519/9979) Que el Govern municipal rebutgi el boicot a la selecció nacional femenina 
d’Israel que havia de disputar un partit de waterpolo contra la selecció espanyola el passat 
dimarts 6 de novembre a la Piscina Sant Jordi, en el marc de la Lliga Mundial d’aquest esport. 
 
El Sr. VILLAGRASA explicita que el prec fa referència al que va passar el 6 de novembre, 
quan grups radicals van intentar boicotejar un partit de waterpolo femení entre les seleccions 
espanyola i israeliana, i observa que la mateixa setmana hi va haver un partit de bàsquet entre el 
Barça i un equip israelià però en aquest cas els «valents» que van intentar boicotejar el partit de 
waterpolo femení no van fer res. 
Considera inadmissible que en una societat lliure i democràtica actituds totalitàries antisemites 
que promouen el racisme condicionin l’organització d’esdeveniments esportius internacionals a 
Barcelona, cosa que dona una mala imatge de la ciutat, que sembla que no sigui capaç de 
garantir la celebració d’un simple esdeveniment esportiu, i pot generar conflictes institucionals. 
Per això, el seu grup demana que rebutgi el boicot que va fer que aquell partit es disputés 
d’amagat al CAR de Sant Cugat. 
 
La Sra. CARRANZA diu que el prec no es pot acceptar i que la Federació Espanyola de 
Natació ja va fer les declaracions pertinents sobre el canvi d’ubicació, que va assumir. Concreta 
que la Federació va enviar un comunicat en què al·legava raons sobretot de logística i de 
seguretat per a la no celebració d’aquest partit a Molins de Rei, on estava planificat que es 
jugués des de principis de temporada, i subratlla que en cap moment no es va preveure 
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celebrar-lo a Barcelona. Assegura que l’alternativa de Barcelona va arribar als mitjans però ni 
l’Ajuntament ni l’IBE van rebre-la en cap moment. 
 
El Sr. VILLAGRASA no entén que no s’accepti el prec, independentment que el partit 
s’hagués de celebrar a Molins de Rei, quan l’únic que demana és que es rebutgi el boicot que es 
va fer a la selecció femenina de waterpolo, alguns dels protagonistes del qual van ser persones 
que asseguren que són feministes. Subratlla que cap municipi ha de consentir xantatges davant 
d’esdeveniments esportius, que van en contra de la democràcia. 
 
La Sra. CARRANZA diu al Sr. Villagrasa que no té cap problema a parlar de política 
internacional, però que aquest no és el lloc adient, i assegura que el Govern està totalment 
compromès amb el waterpolo (fins i tot ha expressat la voluntat que Barcelona esdevingui la 
capital mundial d’aquest esport). Recorda que a l’estiu la ciutat va acollir els Europeus de 
Waterpolo, un campionat que va ser fantàstic, que tothom va valorar molt bé i en què no hi va 
haver cap incident. 
D’altra banda, assenyala que el que defensa el Govern, com va manifestar el tinent d’alcalde 
Jaume Asens, és que les mobilitzacions propalestines de la setmana passada fan necessari un 
debat, i l’esport ha d’estar compromès amb el que passa, però en segons quins moments se n’ha 
de mantenir al marge. Afegeix que el Govern ha fet una crida amb tranquil·litat i amb temps 
per reflexionar sobre aquest tema amb diferents entitats, amb totes les veus, per poder 
comprometre tothom davant d’aquests fets, i subratlla que l’esport ha d’estar al servei de la pau 
i la solidaritat i garantir els drets fonamentals. 
Conclou que, pel que fa a aquest tema, el Govern no pot fer manifestacions, sinó que ha de 
fomentar un debat molt rigorós i molt seriós. 
 
Es dona per tractat. 

 
d)  Preguntes 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
18.- (M1519/9975) Durant l’any 2018, quantes persones refugiades han estat allotjades i 
quantes ho estan a dia d’avui, en el CUESB, el CANE i altres equipaments i allotjaments 
municipals que depenen de les àrees incloses en aquesta Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports i, quantes n’han fet ús? Quina és la situació actual d’ocupació d’aquests equipaments? 
 
La Sra. FANDOS formula les preguntes, motivades per les declaracions que va fer la Sra. Ortiz 
en roda de premsa dient que tant el CANE com el CUESB s’utilitzarien com a allotjament per a 
persones refugiades, informació que va ratificar a la comissió d’octubre, en què també va 
afirmar que s’habilitarien noves places d’acollida per poder disposar d’aquests llocs per a 
l’operació fred. 
 
La Sra. ORTIZ s’ofereix, atès el poc temps de què disposa per facilitar la resposta, a aprofundir 
en el balanç de xifres en un altre moment —la Tercera Tinença en va fent seguiment amb Creu 
Roja. 
Pel que fa exclusivament a atenció a persones refugiades, indica que el programa el porta Creu 
Roja i depèn del contracte amb l’Estat, però, atesa la necessitat urgent de disposar de llocs, 
Creu Roja va demanar si podia tenir un espai per fer l’acollida, i se li va cedir temporalment el 
CANE, tot indicant, des del primer moment, que per a l’operació fred havia de quedar lliure. 
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Quant a les persones migrants, diferencia entre les que entren amb el programa «Refugi» i les 
que arriben pràcticament cada dia a la ciutat, no sempre amb l’estatus d’asilats, amb autocars 
de Creu Roja des de la frontera sud, i informa que actualment de les persones allotjades als 
centres residencials de primera acollida (CPA) de la Zona Franca, de Nou Barris i de Sarrià, 
són d’origen migrant el 64%, el 56% i el 42%, respectivament. 
Exposa que en el semestre març-agost s’han allotjat un total de 858 persones, un 73% del total, 
de les persones ateses pel CUESB. Comenta que hi ha un increment, també de l’impacte que 
això té en serveis com el CUESB, atès que el SAIER ha multiplicat per molt l’atenció. Afegeix 
que del total de persones allotjades en pensió durant aquest semestre (1.529), 746 tenen perfil 
SAIER. 
Per acabar, subratlla que les arribades han augmentat i que l’Ajuntament ha traslladat a l’Estat i 
a la Generalitat la necessitat de tenir fons, especialment de l’Estat, ja que els municipis han 
deixat de rebre els fons d’acollida que abans sí rebien. Entén que la situació requereix que es 
millori aquesta dotació i un treball de corresponsabilitat de totes les administracions. 
 
La Sra. FANDOS no entén per què la Sra. Ortiz no ha donat resposta al que li ha preguntat 
concretament. Explicita que vol saber si les places del CANE i del CUESB que es van cedir 
estaran disponibles per a l’operació fred. 
 
La Sra. ORTIZ respon que ara per ara no es disposa de les dades del CANE perquè és un 
equipament que gestiona Creu Roja en el marc del programa estatal, però es facilitaran i es farà 
el balanç del semestre. Pel que fa al CUESB, indica que la mitjana d’allotjaments és de 143, i 
un 86% d’aquests tenen perfil d’arribada recent a la ciutat. 
 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
19.- (M1519/9967) Quins són els motius pels que la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de 
Barcelona ha refusat el canvi de nom de la plaça de la Reina Maria Cristina pel nom de plaça 
de Carme Claramunt? 
 
La Sra. BENEDÍ recorda que la badalonina Carme Claramunt va ser empresonada a la presó de 
dones de les Corts per la defensa dels valors democràtics i la legalitat republicana que havia fet 
durant la Guerra Civil, conviccions que la van convertir en la primera dona afusellada al Camp 
de la Bota el 18 d’abril de 1939, i comenta que, atès que la presó ocupava una part dels terrenys 
de l’actual plaça de la Reina Maria Cristina, semblava idoni dedicar aquesta plaça a Carme 
Claramunt. Observa que, a més, la nova denominació permetia posar fi a la duplicitat del nom 
de Maria Cristina, present també a l’avinguda Maria Cristina, d’acord amb els criteris generals 
de les normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, i 
contribuïa a mitigar la descompensació actual entre noms d’home (un 42% del total) i de dona 
(8%). Per això, el 3 de juliol el Grup Municipal d’ERC va presentar una proposició al Plenari 
del Districte, que va ser aprovada amb els vots favorables de la CUP, el PSC, ERC, el Grup 
Municipal Demòcrata i BC, perquè el Govern del Districte impulsés en els òrgans pertinents el 
debat sobre la idoneïtat de canviar el nom de la plaça Reina Maria Cristina pel de plaça Carme 
Claramunt. Sorprenentment, però, la Ponència del Nomenclàtor va desestimar el canvi en la 
reunió de l’octubre. El seu grup en vol conèixer els motius. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Programes de Memòria. 
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El Sr. VINYES assegura que tant ell personalment com el Govern municipal s’identifiquen 
totalment amb el que representa Carme Claramunt, i nega que la Ponència del Nomenclàtor 
rebutgés el canvi de nom: el que va fer va ser assumir el que plantejava la proposició d’ERC 
que es va aprovar, és a dir, iniciar el debat per informar sobre la idoneïtat. Afegeix que ja al 
setembre es va demanar al Districte la documentació prescriptiva segons el reglament de la 
Ponència per tramitar l’expedient (una mínima biografia de Carme Claramunt i una breu 
argumentació a favor del canvi de nom), i es va decidir que el debat es reprendria tan bon punt 
es rebés la documentació, que s’ha tornat a demanar. D’altra banda, la Ponència va establir, tal 
com ha comunicat, que seria molt convenient, abans d’informar sobre aquesta petició, que el 
Districte valorés quin seria el cost econòmic del canvi de nom mitjançant un informe de la 
Comissió de Nomenclatura de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’òrgan 
competent en matèria de denominacions i senyalètica dels transports metropolitans. Observa 
que aquest canvi de nom pot comportar serioses dificultats en l’àmbit de senyalització, atès que 
hi ha diverses línies d’autobús, una línia de metro i fins a cinc nusos de comunicació. 
 
La Sra. BENEDÍ agraeix les explicacions i recorda que quan es va canviar el nom a la plaça de 
Llucmajor perquè es digués plaça de la República es van trobar solucions imaginatives per al 
problema del nom de l’estació de metro, com també es va fer en canviar tota la senyalètica de 
l’estació de metro de la Sagrera. Entén, doncs, que això no seria un motiu per no fer el canvi de 
nom, sinó una excusa. El seu grup, però, confia que hi hagi la voluntat de fer efectiu el canvi i 
que Carme Claramunt per fi aconsegueixi tenir un nom si no a la plaça Maria Cristina en un 
altre lloc del voltant. 
 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
20.- (M1519/9995) Com afectarà a les persones residents de la residència municipal Fort Pienc 
així com en els serveis i professionals actuals el nou plec de condicions per a la gestió 
d’aquesta residència? 
 
La Sra. ANDRÉS formula la pregunta. 
 
La Sra. ORTIZ respon que el disseny del plec s’ha treballat a partir de totes les avaluacions que 
s’han fet (la del Fort Pienc ha estat una de les residències reconeguda amb segell de qualitat i 
per les diferents auditories) i del que s’ha anat parlant amb els consells de participació, les 
famílies, els residents i el conjunt de professionals, que coincidien en la necessitat d’ampliar el 
personal gerocultor, orientar la residència com si fos una llar i defugir del model sociosanitari, i 
nega que s’hagi perdut cap servei, com es pot deduir d’algunes informacions confuses que 
s’han transmès. Especifica que els serveis de rehabilitació eren un servei a part i ara queden 
subrogats en el disseny del plec; s’ha incorporat el programa «Àpats en companyia» i sortides 
en el mateix disseny del plec, de manera que no caldrà fer un conveni a part, i també s’hi han 
incorporat 14 aportacions del procés participatiu, com ara el banc d’elements ortopèdics, el 
suport de dutxes per als usuaris de treball, l’augment de personal d’atenció directa i la millora 
dels protocols d’acollida, i manifesta sorpresa pel fet que s’hagi denunciat la pèrdua de serveis. 
 
La Sra. ANDRÉS explica que la gran preocupació de les famílies —aprofita per saludar-les— 
ve del fet que, malgrat la inclusió de nous serveis en el plec, l’import continua sent el mateix, 
de manera que entenen que això podria donar lloc a la reducció de professionals i de serveis. 
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Aclareix que les famílies estan contentes amb el servei que reben a la residència, però estan 
preocupades perquè entenen que és impossible oferir més serveis amb els mateixos diners. 
 
La Sra. ORTIZ comenta que ella mateixa va traslladar aquestes preguntes, davant l’alarma que 
s’havia generat, als Serveis Tècnics, i li van aclarir un per un els serveis, i s’ofereix per reunir-
se amb les famílies i aclarir tot allò que calgui per posar fi a la confusió pel que fa al plec de 
contractació. 
 

Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
21.- (M1519/9980) Quina és l’evolució en els darrers cinc anys del nombre de places dels 
centres de dia Casa Bloc i Fort Pienc que gestiona l’Ajuntament de Barcelona? 
 
El Sr. VILLAGRASA formula la pregunta, motivada per la sensació que als centres de dia 
Casa Bloc i Fort Pienc els últims anys s’han perdut places. 

 
La Sra. ORTIZ respon que el nombre de places continua sent el mateix en tots dos centres i que 
a Casa Bloc en algun moment fins i tot ha millorat la demanda (havia baixat però ha millorat 
per una orientació del servei). 
Tot seguit, recorda que tant els centres de dia com les residències són gestionats per la 
Generalitat majoritàriament, excepte quatre residències que són de gestió municipal i dos 
centres de dia, i observa que en aquests la majoria de les places són concertades per part de la 
Generalitat, i pot ser que la sensació que s’han reduït places vingui pel nombre de places 
concertades per part de la Generalitat i el nombre de places municipals. Repeteix, però, que el 
nombre de places no ha variat. 
 
El Sr. VILLAGRASA comunica que ha de marxar. 
 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
22.- (M1519/9971) Quins és l’estat de les negociacions en l’àrea de drets socials entre les 
treballadores i la gerència i quan es preveu internalitzar el servei d’educadores de carrer, fent 
que siguin treballadores municipals i s’integrin amb igualtat de drets als equips de treball de 
l’Ajuntament de Barcelona? 
 
La Sra. ROVIRA saluda les companyes educadores de carrer que, un cop més, són a la sala per 
reivindicar els seus drets i la municipalització del seu servei, i subratlla que fa molts mesos que 
es parla d’aquesta municipalització i que les treballadores s’organitzen i mantenen converses 
amb el Govern. 
Remarca que és necessari fer aquesta municipalització amb els terminis que es van dir 
inicialment i dins d’aquesta legislatura, ja que la situació és insostenible, i no s’entén que 
aquestes treballadores, que treballen dins dels equips dels centres de Serveis Socials, estiguin 
en condicions absolutament diferents de les de les treballadores municipals, quan haurien de 
tenir els mateixos drets laborals i treballar en igualtat de condicions. 
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Per acabar, comenta que no se sap si realment el Govern té voluntat o no d’internalitzar el 
servei i, per tant, que les treballadores passin a ser treballadores municipals, o bé vol allargar la 
situació per desmobilitzar les treballadores. 
 
La Sra. ORTIZ dona la benvinguda als APC i confirma que el Govern, que ha fet diverses 
reunions amb els educadors de carrer, té la voluntat ferma d’internalitzar aquests treballadors. 
Dit això, comenta que el Govern sempre ha tingut dues premisses: que hi hagués un conveni 
per veure en quines condicions es feia la internalització —ara s’està negociant com es trasllada 
això en l’àmbit de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i ara mateix a la sala hi ha una de les 
representants que també està negociant en aquest sentit— i que el procés d’internalització es fes 
amb totes les garanties per evitar que les presses poguessin donar lloc a impugnacions o 
posessin en risc els llocs de treball de molts dels companys. 
Exposa que des que es va signar el conveni s’han fet tres reunions (el 17 de juliol, el 17 de 
setembre i el 17 d’octubre) i s’ha demanat a l’empresa la llista dels treballadors amb l’antiguitat 
i les condicions de cadascun, ja que això és el primer que es necessitava per poder iniciar el 
procés d’internalització. Remarca que la data d’internalització no pot començar l’1 de gener 
perquè primer cal disposar de tota aquesta informació i veure qui es posa en risc, quantes 
persones estan amb contracte temporal, quantes estan amb contracte indefinit, etc., i que si no 
es parla clarament dels riscos que pot tenir actuar precipitadament, també s’estaria enganyant 
una part de les treballadores. 
D’altra banda, informa que el contracte actual es licitarà per un any per complir que durant tot 
aquest any es treballi per la internalització, cosa que està acordada amb Recursos Humans, amb 
l’Àrea de Drets Socials, i ja s’ha demanat la informació a l’empresa per poder elaborar 
l’informe jurídic sobre la manera d’arribar a aquesta situació. 
Per acabar, assegura que no hi ha cap voluntat d’endarrerir, sinó de fer les coses bé per evitar 
perjudicar encara més les treballadores, i subratlla que és el primer servei des de la signatura 
del conveni per al qual s’han començat els tràmits d’internalització, i el compromís continua 
ferm. 
 
La Sra. ROVIRA diu a la Sra. Ortiz que, malgrat les seves explicacions, no s’entén que el 
procés s’hagi endarrerit tant quan ja se sabia que es volia internalitzar les educadores. Opina 
que només s’entén si s’ha fet amb mala fe de tal manera que el servei no s’internalitzi durant 
aquesta legislatura —el Grup de BC ha dit en més d’una ocasió que la municipalització no és el 
seu projecte polític en la majoria de casos, cosa que ha quedat palesa amb les 
municipalitzacions que es podrien haver fet i no s’han fet. 
Subratlla que la Sra. Ortiz està dient que la internalització depèn del govern que surti de les 
eleccions del maig de 2019, perquè al final serà una ordre política que es donarà des de la 
mateixa tinença i des de Recursos Humans, i manifesta la sensació que no s’ha avançat res en 
aquesta qüestió. 
Per acabar, qualifica la situació de vergonyosa i remarca que les treballadores i les que hi donen 
suport estan enfadades. 
 
Es dona per tractada. 

 
e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
23.- (M1519/9976) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec acceptat 
dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 10 de juliol d’enguany, amb el 
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següent contingut: (M1519/9410) Que el Govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona es 
reuneixi amb els representants de la parròquia de Santa Anna i treballi l’abordatge de les 
mesures i recursos necessaris per a que es pugui continuar realitzant l’atenció i acollida de 
persones sense llar, tot garantint la coordinació amb els serveis socials i minimitzant, alhora, les 
possibles molèsties als veïns de l’entorn. 
 
La Sra. FANDOS enuncia el prec del qual demana seguiment i recorda que en el debat del prec 
es va comentar la possibilitat que l’acord es fes a través de Càritas. 
 
La Sra. ORTIZ comenta que l’Àrea de Drets Socials va acompanyar el diàleg amb el Districte 
de Ciutat Vella per l’impacte que tenia el projecte d’hospital de campanya, tant per la ubicació 
com per la densitat d’activitats a la zona, als entorns de Santa Anna: l’àrea de la parròquia, la 
plaça que es troba al capdamunt de l’escalinata i el carrer Rivadeneyra són àrees d’especial 
intensitat en la intervenció del Servei d’Intervenció Social (SIS) de medi obert. Afegeix que 
també es treballa en contacte i en coordinació amb Guàrdia Urbana i amb Neteja per 
minimitzar l’impacte de l’activitat que s’hi està fent; si és medi obert, manté relació freqüent 
amb el personal voluntari i la persona assalariada que dinamitza Santa Anna realitzant 
coordinacions per casos concrets de persones en situació d’especial vulnerabilitat, i les 
persones de referència del Programa municipal d’atenció a persones sense llar han proporcionat 
tota la informació sobre el funcionament dels serveis municipals al rector de Santa Anna. 
D’altra banda, assenyala que el Govern sempre ha participat en les reunions que s’han fet, com 
també responsables de Càritas que formen part de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, i 
la parròquia en alguns moments ha decidit deixar pernoctar i en d’altres no. 
 
La Sra. FANDOS pregunta a la Sra. Ortiz si ha rebut els representants de la parròquia, que li 
consta que li han demanat hora, i subratlla que el seu grup sí que s’hi ha reunit però qui ho ha 
de fer és el Govern. Per això, li demana que comprovi si té la sol·licitud de reunió d’aquests 
representants, ja que, en cas contrari, tornarà a dir-los que amb qui han de parlar és amb el 
Govern. 
Observa que, més enllà de la feina que han de fer el SIS o el Districte, aquest col·lectiu 
continua insatisfet amb la relació amb l’Ajuntament i vol que es faci el que es va acordar: que 
es parli per trobar la manera de garantir la continuïtat de la seva tasca (si cal, a través d’un ajut 
econòmic de Càritas). 
 
La Sra. ORTIZ respon que es va reunir amb els representants de la parròquia uns mesos després 
que s’iniciés el projecte i després ells mateixos van veure que hi havia deficiències importants 
en el funcionament, riscos de seguretat, etc., qüestions que s’havien tractat en la primera 
reunió. Afegeix que es va valorar, amb els equips municipals, quines coses eren viables i quines 
no, ja que, a banda de la voluntat d’oferir un servei, hi ha d’haver un coneixement professional 
que tingui en compte els riscos que fins i tot podrien empitjorar la situació. 
Afirma que hi ha hagut contactes freqüents, tant en el marc de la Xarxa i de Càritas com amb 
els responsables tècnics, però no li consta que li hagi arribat cap petició de reunió formal com a 
tinenta. 
Per acabar, insisteix que de vegades hi ha un model que es vol promocionar però no encaixa 
exactament amb el que recomanen els professionals de l’àmbit i els tècnics municipals, però el 
diàleg i la voluntat de coordinació sempre han estat presents en aquesta qüestió. 
 
Es dona per tractada. 
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Del Grup Municipal Cs: 
 
24.- (M1519/9988) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposta aprovada a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports de 19 de setembre de 2017 amb el següent contingut: 
(M1519/6815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La presentació per 
part del Govern municipal en el termini de tres mesos d’un informe per districtes dels 
habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats il·legalment a la nostra ciutat. - Que el 
Govern municipal es coordini amb el Govern de la Generalitat per tenir un informe per 
districtes dels habitatges privats ocupats il·legalment. - En aquest informe hauria de constar: 
Data d’inici de l’ocupació il·legal. Actuacions fetes per part de l’Ajuntament de Barcelona. 
Indicar-ne la titularitat, si és pública, bancs, grans tenidors, fons d’inversió i/o petits propietaris. 
- Compromís per donar una solució: En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec 
els Serveis Socials amb la corresponsabilitat dels bancs i grans tenidors segons la llei 24/2015. 
Coordinar-se amb la resta d’administracions públiques per poder donar una resposta adequada a 
la necessitat d’habitatge social. En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius 
organitzats que el Govern municipal inici els tràmits per aconseguir el desallotjament el més 
ràpid possible. 
 
La Sra. BARCELÓ enuncia la proposició de la qual demana seguiment i posa èmfasi en el fet 
que més d’un any després de la seva aprovació no s’ha presentat l’informe que es va acordar 
que es presentaria. 
 
El Sr. MONTANER assenyala que no pot facilitar dades sobre els equipaments i explica el 
protocol que se segueix en el cas del parc d’habitatge: en les ocupacions del parc públic, 
s’actua abans de 72 hores i, en cas que hagi passat aquest temps, s’actua per procediment 
judicial —en el cas dels narcopisos, a més, per un delicte contra la salut pública—, i en les 
ocupacions de parc privat, l’Ajuntament dona suport als petits propietaris, que són una minoria 
—segons les dades de què disposa l’Observatori de l’Habitatge, contrastades amb els serveis de 
l’UCER, més del 80% dels habitatges ocupats són de grans tenidors—, mitjançant 
assessorament a les oficines d’habitatge de cada districte, que s’ha reforçat amb un acord amb 
l’ICAB. 
Pel que fa als habitatges buits, que són els que són susceptibles de ser ocupats, indica que es 
continua els expedients de cara als grans tenidors, sobretot dels que fa més de dos anys que són 
buits, i s’està completant el cens, que s’enllestirà durant aquest mandat. 
 
La Sra. BARCELÓ qualifica de sorprenent i lamentable que el Govern no sigui capaç de 
facilitar un informe que va acceptar elaborar fa més d’un any —recorda que la proposició es va 
aprovar amb el vot favorable del Govern, que hi havia introduït una esmena—; pregunta si 
aquest informe està fet, i subratlla que si no es vol ser còmplice de l’ocupació il·legal, s’ha de 
presentar l’informe amb totes les dades que es demanaven i les mesures que s’han implementat. 
 
El Sr. MONTANER nega rotundament que el Govern sigui còmplice de l’ocupació i subratlla 
que pot facilitar l’informe del que s’ha fet en habitatge, però assenyala que no facilitarà 
l’informe dels pisos ocupats o de certs equipaments ocupats per diverses raons, entre d’altres, 
perquè són qüestions que canvien contínuament i perquè no correspon a l’Ajuntament saber 
exactament quin pis està ocupat i en quines condicions. Dit això, anuncia que es posarà en 
ordre la informació que es té sobre els habitatges públics i els habitatges privats de petits 
tenidors als quals s’ha assessorat i es facilitarà. 
 

Es dona per tractada. 
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 VI) Mocions 
 
 VII) Declaracions Institucionals 
 
DI1.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 

Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la prevenció i cura 
de la salut i comprometre’s al seu reforç com a prioritat de la política sanitària impulsada per 
l’Ajuntament en el si del Consorci Sanitari de Barcelona. 2. Vetllar pels serveis que es fan en 
els centres d’Atenció Primària, en especial per l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les 
condicions laborals de tots els professionals que hi treballen, i reclamar millores davant les 
administracions competents. 3. Treballar conjuntament amb la ciutadania i els professionals en 
la defensa d’un sistema sanitari públic, universal, primarista i de qualitat: 4. Instar la Generalitat 
de Catalunya, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i el Consorci Sanitari de 
Barcelona a: - Incrementar substancialment el finançament de l’Atenció Primària de Salut en els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019, passant del percentatge actual de 
pressupost dins del Departament de Salut fins al 20% i progressivament cap el 25%, per poder 
fer front a les competències, objectius, necessitats i plantilles, inversions i qualitat d’un model 
primarista de la sanitat. – Restituir el personal que es va perdre amb les retallades dels anys 
2011-2014. – Treballar per aconseguir condicions de treball dignes i sense precarietat per a 
totes les treballadores dels equips d’Atenció Primària. – Rebutjar la reducció d’horari de tarda 
de les consultes, tot facilitant horaris racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels 
treballadors i treballadores. Això serà possible dotant els EAPs amb personal suficient. – 
Establir per decret el termini garantit per l’accés per cita prèvia a la metgessa i infermera de 
referència en menys de 48 hores. – Promoure l’atenció integral a la ciutadania a càrrec de 
professionals de la medicina i la infermeria referents per a tota mena de necessitats. Instem a 
aturar la creació de nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o malalties. – 
Fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot el procés assistencial i les 
llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació amb tots els serveis socials i 
sanitaris. – Incloure els equips d’Atenció Primària en els reforços pressupostaris estacionals del 
Pla Integral d’Urgències de Catalunya.- Potenciar l’atenció comunitària i disminuir la 
medicalització, promovent una atenció humana i respectuosa, que fomenti la confiança i 
l’autonomia en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres. – Avançar en la provisió, titularitat 
i gestió pública dels centres d’Atenció Primària i en el rendiment de comptes i participació 
ciutadana. 5. Notificar l’aprovació d’aquesta declaració institucional a la Conselleria de Salut, 
Conselleria d’Economia, Servei Català de la Salut, Consorci Sanitari de Barcelona, Institut 
Català de la Salut i altres proveïdors de serveis d’Atenció Primària del municipi i Consellers de 
Salut dels Districtes. 

  
 La Sra. ORTIZ llegeix la declaració. 
 
 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, 

la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa el vot favorable del 

PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot 

favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 
DI2.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer - 

Que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereix a la commemoració del Dia Internacional de la 
Memòria Transsexual el proper 20 de novembre i es compromet a treballar en la defensa dels 
drets de les persones trans. Segon.- Que el Consistori acordarà amb el Consell LGTBI, tal i com 
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es va establir en una sessió plenària d’aquest any 2018, els símbols i dies en que es donarà 
visibilitat a la defensa dels drets de les persones LGTBI. Tercer.- Que es traslladarà als cossos 
de seguretat l’observança de la garantia dels drets de les persones trans. Quart.- Fer arribar 
aquest acord al Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de 
Barcelona. 

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

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

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

Rovira expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. 

Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 14,19h. 


