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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

Sessió d’11 de desembre de 2018 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, l’11 de desembre 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, Maria Magdalena Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Carmen 
Andrés Añón, Alberto Villagrasa Gil, 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. 
 
També hi són presents la Il·lma. Sra. Eulàlia Reguant i Cura i l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot. 

 
Igualment, són presents les Sres. i els Srs.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comissionada 
d’Esports; Gemma Tarafa i Orpinell, comissionada de Salut i Diversitat Funcional; Miquel 
Àngel Essomba i Gelabert, comissionat d’Educació, Infància i Joventut, i Joan Subirats i 
Humet, comissionat de Cultura. 

 
No hi són presents les Il·lmes. Sres. Mercè Homs i Molist, Maria Rovira Torrens i Mercedes 
Vidal Lago i l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 
 
S’obre la sessió a les 9.35 h. 
 
La Sra. BENEDÍ informa de dos canvis en l’ordre del dia: es tractaran conjuntament, d’una 
banda, els punts 2 i 8 (compareixença sol·licitada pel Grup Municipal de Cs i proposició del 
Grup del PP, respectivament), i, d’altra banda, els punts 7, 9 i 17 (proposició del Grup 
Municipal del PSC, proposició de la CUP i pregunta del Grup Municipal Demòcrata). 

 
I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

 S’aprova. 

 
II)  Part Informativa 
 
a)  Despatx d’ofici 
 

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

 
 Acords de la Comissió de Govern de 15 de novembre de 2018: 
 

1.-  (85/2018) INICIAR l’expedient per a la contractació de serveis de la gestió de les ludoteques 
Arimel i Galliner i els Casals Infantils Guinardó, La Torre i Teixonera i l’Ànec del Districte 
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d’Horta Guinardó, amb núm. de contracte 18002495, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d’1.345.900,90 euros 
(IVA inclòs) i un valor estimat de 2.224.629,56 euros distribuït en els següents lots: LOT núm. 
01, Ludoteques, per un import de 487.663,16 euros (IVA inclòs) i LOT núm. 02, Casals 
Infantils, per un import de 858.237,74 euros (IVA inclòs); APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos 
que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
1.112.314,78 euros i import de l’IVA de 233.586,11 euros; condicionada a l’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 autorització. DESIGNAR com a responsable del contracte 
la Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte d’Horta-Guinardó; 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
2.-  (20180210) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei de Sales d’estudi 

de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, d’acord amb les previsions del 
plec de prescripcions tècniques mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 782.015,81 euros, IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 710.923,46 euros, pressupost net i 71.092,35 euros en concepte d’Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10 %; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
 Acords de la Comissió de Govern de 22 de novembre de 2018: 
 

3.-  (20170053) PRORROGAR fins al 31 de desembre de 2020 el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i Avoris Retail Division, SL, per a l’execució del projecte que té per 
objecte el desenvolupament del programa municipal Viatges per a la gent gran 2019-2020, per 
continuar gestionant les inscripcions i la llista d’espera de l’esmentat programa, mantenint els 
acords establerts en el conveni formalitzat el 6 de març de 2017. FACULTAR l’Ima. Sra. Laia 
Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de la pròrroga del 
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
4.-  (20180209) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del sistema integral 

municipal d’informació, orientació, dinamització i assessorament als joves per a 
l’acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA) amb mesures de contractació pública 
sostenible, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 
3.085.987,65 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document 
comptable, amb el següent desglossament: 2.805.443,31 euros, pressupost net i 280.544,34 
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10%; condicionada a 
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l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 Acords de la Comissió de Govern de 29 de novembre de 2018: 
 

5.-  (20145002) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la Concessió per a la 
gestió del Centre Cívic Barceloneta, contracte número 14C00011, adjudicat a Progess SL 
(Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526, per raó d’interès públic i per tal de 
garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic Barceloneta, del Districte de Ciutat Vella, de 
l’1 de gener de 2019 fins al 31 de març del 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per 
un import màxim de 97.118,96 euros, a càrrec del Pressupost de 2019, en concepte de 
subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, aplicació pressupostària 
D/0601/48998/33711, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent, a favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526. 
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 continuïtat del contracte a les 
dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
6.-  (20145003) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la 

gestió de serveis públics de dinamització i promoció de la gent gran del Districte de Ciutat 
Vella i per a la gestió dels casals municipals de gent gran: Josep Trueta, Pati Llimona, Josep 
Tarradellas, Comerç i Mediterrània, contracte número 14C00007, adjudicat a Esport3 Serveis 
Alternatius SL, NIF B62068713, per raó d’interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels 
serveis dels diferents casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 de gener al 31 
de març del 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import màxim de 138.908,96 
euros amb càrrec al Pressupost del 2019 en concepte de subvenció màxima per mantenir 
l’equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48999/23232, condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent, a favor d’Esport3 Serveis Alternatius 
SL, NIF B62068713. 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 continuïtat del 
contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
7.-  (20155004) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la 

gestió i explotació del Centre Cívic Drassanes, contracte número 14C00031, adjudicat a 
Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526, per raó d’interès públic i per 
tal de garantir la continuïtat dels serveis del Centre Cívic Drassanes, del Districte de Ciutat 
Vella, des de l’1 de desembre de 2018 fins al 31 de març de 2019. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import màxim de 145.285,84 euros (36.321,46 euros a càrrec del 
Pressupost del 2018, i 108.964,38 euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de 
subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, aplicació pressupostària 
D/0601/48998/33711, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent, a favor de Progess SL (Projec. Gestió Serveis Socials SL), NIF B59960526. 
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 continuïtat del contracte a les 
dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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8.-  (20155005) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Convent Sant Agustí, contracte número 14C00032, 
adjudicat a Trànsit Projectes, SL, NIF B59489351, per raó d’interès públic i per tal de garantir 
la continuïtat dels serveis del Centre Cívic Convent Sant Agustí, del Districte de Ciutat Vella, 
des de l’1 de desembre de 2018 fins al 31 de març de 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import màxim de 129.476,00 euros (32.369,00 euros a càrrec del Pressupost del 
2018, i 97.107,00 euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de subvenció màxima per 
mantenir l’equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent, a favor de Trànsit 
Projectes, SL, NIF B59489351. 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 
continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
9.-  (20155006) ACORDAR la continuïtat del contracte del servei relatiu a la concessió per a la 

gestió i explotació del Centre Cívic Pati Llimona, contracte número 14C00033, adjudicat a 
Transit Projectes, SL, NIF B59489351, per raó d’interès públic i per tal de garantir la 
continuïtat dels serveis del Centre Cívic Pati Llimona del Districte de Ciutat Vella, des de l’1 de 
desembre de 2018 fins al 31 de març de 2019. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 
import màxim de 110.951,77 euros (27.737,94 euros a càrrec del Pressupost del 2018, i 
83.213,83 euros a càrrec al Pressupost del 2019) en concepte de subvenció màxima per 
mantenir l’equilibri econòmic, aplicació pressupostària D/0601/48998/33711, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent, a favor de Trànsit 
Projectes, SL, NIF B59489351. 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 
continuïtat del contracte a les dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
10.-  (20191001) ADJUDICAR el contracte núm. 18003428 que té per objecte la gestió i 

dinamització del Centre Cívic Parc Sandaru per un import de 651.569,58 euros (IVA inclòs), de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a l’empresa 
Tasca Serveis d’Animació SL, amb núm. de 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 la/es partida/es i al/s pressupost/os que 
s’indiquen en aquest mateix document, amb un import de 651.569,58 euros, dels quals 
538.487,26 euros corresponen a l’import net i 113.082,32 euros al 21% d’IVA. FIXAR en 
29.924,36 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 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. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
11.-  (20189205) INICIAR l’expedient per a la contractació de Servei de dinamització dels 

equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai Leiva, Espai 12@16 i "Tarda Jove al 
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Poble-Sec" al Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d’eficiència social, amb núm. de 
contracte 18004461, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb 
un pressupost base de licitació de 402.617,14 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
579.768,68 euros; DECLARAR la urgència en la tramitació d’acord amb la justificació que 
consta a l’expedient; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb 
càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: pressupost net 366.015,58 euros i import de l’IVA de 36.601,56 euros; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a 
l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
12.-  (20174032) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Pau a favor de 

l’Associació Recreativa i Cultural La Pau, amb NIF G58315672, formalitzat el dia 21 de 
desembre de 2017, per al termini comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019 a l’empara del que s’estableix a la clàusula 3 de l’esmentat conveni. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 924.16 / 
489.03 del pressupost de l’any 2019, a favor de l’Associació Recreativa i Cultural La Pau, amb 
NIF G58315672, per a la gestió cívica del Casal de Barri La Pau en concepte de subvenció 
prevista a la Base Quarta de les Bases reguladores de l’adjudicació de la gestió cívica, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent atès que 
l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici següent a la seva formalització. 
REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini màxim de 5 dies, comparegui a les 
dependències municipals per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni. FACULTAR 
el regidor del Districte de Sant Martí, Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, per a la 
formalització de la pròrroga del conveni de gestió cívica del Casal de Barri la Pau. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 Acords de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2018: 
 

13.-  (134/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte 
d’Horta-Guinardó) i l’entitat Cultural Deportiva Carmelo, amb NIF G58058256, relatiu a la 
gestió cívica del Camp Municipal de Futbol del Carmel, de conformitat amb la normativa 
reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcadia el 27 d’abril de 2011; 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en 
el projecte; FACULTAR la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte d’Horta-
Guinardó per a la signatura del Conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
14.-  (15SJ0081) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 

l’equipament municipal Pavelló Poliesportiu “Ramon Aldrufeu “Virrei Amat”, ubicat al carrer 
Joan Alcover, 6 de Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i 
l’entitat Secció Esportiva Santa Eulàlia, amb NIF G58274556, sense dotació pressupostària i 
pel període de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 
3 del conveni, signat el 25 de juliol de 2016. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat 
conveni la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
 



 

Ref: CCP Drets Socials 12/18 
v. 12/ 12/ 2018 11: 58 

6 

15.-  (15SJ0083) PRORROGAR el conveni de gestió cívica per a la gestió de les activitats a 
l’equipament municipal Camp de futbol de Porta, ubicat al passatge Andreu Nin, s/n de 
Barcelona, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Alzamora Club 
de Futbol, amb NIF G58804311, sense dotació pressupostària i pel període de l’1 de gener de 
2019 fins al 31 de desembre de 2020, segons estableix la clàusula 3 del conveni, signat el 25 de 
juliol de 2016. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni la Ima. Sra. Janet Sanz 
Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
 Expedients SAP 

 
1.- (20170239) Del gerent del Drets Socials, de 28 de maig de 2018, que adjudica a D’Aleph 

Iniciatives y organización, SA. contracte relatiu a la coordinació projecte UIA Lot 1, per als 
exercicis 2018-2019, i per un import de 67.518,44 euros. 

 
2.- (20170239) Del gerent del Drets Socials, de 28 de maig de 2018, que adjudica a Joan Antoni 

Gutiérrez Pérez, contracte relatiu a la gestió financera i auditoria UIA Lot 2, per als exercicis 
2018-2019, i per un import de 26.367,64 euros. 

 
3.-  (20170239) Del gerent de Drets Socials, de 28 de maig de 2018, que adjudica a Joan Antoni 

Gutiérrez Pérez, contracte relatiu a la gestió financera i auditoria URBACT Lot 3, per als 
exercicis 2018-2019, i per un import de 26.367,64 euros. 

 
4.- (2018261) Del gerent de Drets Socials, de 10 de juliol de 2018, que adjudica a PMC Grup 

1985, S.A. contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica per a 
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, per als exercicis 2018-
2019, i per un import de 5.716,67 euros. 

 
5.- (139-2018) Del gerent municipal, de 16 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova el plec 

de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i coordinació de l’espai Petit 
Drac, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 355.104,75 euros. 

 
6.- (2080131) Del gerent de Drets Socials, de 19 de juliol de 2018, que adjudica a Espai Coneix, 

SCCL contracte relatiu al servei especialitzat en el suport i acompanyament social a les 
persones beneficiàries del programa de treball i formació que participaran en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí, Lot 15, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 46.504,48 euros. 

 
7.- (20180132) Del gerent de Drets Socials, de 19 de juliol de 2018, que adjudica a Espai Coneix 

SCCL, contracte relatiu al servei especialitzat en el suport i acompanyament social a les 
persones beneficiàries del programa de treball i formació que participaran en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí, Lot 18, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 44.867,57 euros. 

 
8.- (20180133) Del gerent de Drets Socials, de 19 de juliol de 2018, que adjudica a Airun Serveis 

Culturals, SL, contracte relatiu al servei especialitzar en el suport i acompanyament social a les 
persones beneficiàries del programa de treball i formació que participaran en projectes 
ocupacionals d’interès col·lectius en els districtes de l’Eix Besòs, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí (Lot 21), per als exercicis 2018-2019, i per un import de 61.600,00 euros. 
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9.- (20180134) El gerent de Drets Socials, de 19 de juliol de 2018, que adjudica a l’Associació per 
a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental contracte relatiu al servei especialitzat 
en el suport i acompanyament social a les persones beneficiàries del programa de treball i 
formació que participaran en projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en el districtes de l’Eix 
Besòs, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí (Lot 22), per als exercicis 2018-2019, i per un 
import de 50.500,00 euros. 

 
10.- (20180128) Del gerent de Drets Socials, de 24 de juliol de 2018, que adjudica a Formació i 

Treball Fundació Privada, contracte relatiu al servei especialitzat en el suport i acompanyament 
social a les persones beneficiàries del programa de treball i formació que participaran en 
projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs, Nou Barris, Sant 
Andreu i Sant Martí, Lot 3, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 73.434,41 euros. 

 
11.- (180400090) Del gerent del districte de Les Corts, de 25 de juliol de 2018, que adjudica a 

Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L., contracte relatiu a la gestió i dinamització 
del Casal de Joves de les Corts, el Punt d’Informació Juvenil i l’Espai d’Adolescent Jovecardi, 
amb mesures de contractació pública sostenible, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 
225.967,02 euros. 

 
12.- (180400090) Del gerent del districte de Les Corts, de 25 de juliol de 2018, que allibera part de 

l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la gestió i dinamització del Casal de Joves de 
les Corts, el Punt d’Informació Juvenil i l’Espai d’Adolescents Jovecardi, per als exercicis 
2018-2019, i per un import de 250,90 euros. 

 
13.- (20180232) Del gerent de Drets Socials, de 6 d’agost de 2018, que adjudica a Canon España, 

S.A. contracte relatiu al servei de manteniment i conservació de les ipressores multifuncionals 
de la marca Canon de l’Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 
44.331,71 euros. 

 
14.- (20189203) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 28 d’agost de 2018, que adjudica a 

Calaix de Cultura, SL, contracte relatiu a la Dinamització Centre Cívic El Sortidor, per als 
exercicis 2018-2019, i per un import de 282.377,37 euros. 

 
15.- (268/18) Del gerent municipal, de 6 de setembre de 2018, que adjudica a Integración Social de 

Minusvàlidos, contracte relatiu als serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats del 
Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida, reservat a Centres Especials de Treball d’Iniciativa 
Social, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 54.055,23 euros. 

 
16.- (20189203) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 24 de setembre de 2018, que allibera 

part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la Dinamització Centre Cívic El 
Sortidor, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.865,14 euros. 

 
17.- (20191002) Del gerent municipal, de 24 de setembre de 2018, que inicia expedient, aprova el 

plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la Gestió i dinamització del PIJ, 
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 212.960,00 euros. 

 
18.- (18010142) De la gerent del districte de Nou Barris, de 17 d’octubre de 2018, que inicia 

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la 
contractació de la Gestió i dinamització Casal Gent Gran Casa Nostra, per als exercicis 2018-
2019, i per un import de 24.876,59 euros. 
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19.- (20180276) Del gerent de Drets Socials, de 26 d’octubre de 2018, que adjudica a l’entitat 

Consell de la Joventut de Barcelona contracte relatiu al servei per a la gestió de la dinamització 
dels terrenys d’acampada juvenil de Can Girona, per als exercicis 2018-2019, i per un import 
de 30.722,36 euros. 

 
20.- (268/18) Del gerent municipal, de 26 d’octubre de 2018, que allibera part de l’autorització de la 

despesa del contractecte relatiu als Serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats del 
servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA) adjudicat a Integración Social de Minusválidos, 
SL, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 20.214,56 euros. 

 
21.- (20180040) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova el plec 

de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al projecte “El Món a la meva escola”, 
per els exercicis 2019-2020, i per un import de 67.596,95 euros. 

 
22.- (0794/18) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, 

de 30 d’octubre de 2018, que adjudica a la Fundació Surt Fundació de Dones el contracte 
relatiu a l’assessorament i la representació jurídica de la UTEH, per als exercicis 2018-2019, i 
per un import de 92.893,86 euros. 

 
23.- (0794/18) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, 

de 6 de novembre de 2018, que allibera part de l’autorització de despesa del contracte relatiu al 
servei d’assessorament i representació jurídica UTEH adjudicat a la Fundació Surt Fundació de 
Dones, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 27.321,72 euros. 

 
24.- (0789/18) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, 

de 6 de novembre de 2018, que adjudica a Drecera, SCCL. el contracte relatiu al servei de 
supervisió SARA i PIADs, per a ls exercicis 2018-2019, i per un import d’11.829,60 euros. 

 
25.- (2080131) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 15 
adjudicat a Espai Coneix, SCCL., per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
26.- (20180132) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 18 
adjudicat a Espai Coneix, SCCL., per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
27.- (20180133) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 21 
adjudicat a Airun Serveis Culturals, SL., per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 
euros. 

 
28.- (20180134) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu al servei especialitzat en el suport i acompanyament social 
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a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de 
l’Eix Besòs (Lot 22), per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
29.- (20170246) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 8 adjudicat 
a Andròmines Eines Assolides Empreses Inserció, per als exercicis 2018-2019, i per un import 
de 0,00 euros. 

 
30.- (20170246) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 9 adjudicat 
a Andròmines Eines Assolides Empreses Inserció, per als exercicis 2018-2019, i per un import 
de 0,00 euros. 

 
31.- (20170246) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 10 
adjudicat a La Fàbrica@ SCCL., per als exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
32.- (20180134) Del gerent de Drets Socials, de 6 de novembre de 2018, que aprova el reajustament 

de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el suport i 
l’acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) lot 22 
adjudicat a l’Associació Rehabilitació Malalts Psíquics, per als exercicis 2018-2019, i per un 
import de 0,00 euros. 

 
33.- (18010025) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que aprova el reajustament de les 

anualitats del contracte relatiu a la gestió i dinamització del Casal Barri Verdun adjudicat a 
Calaix de Cultura, SL., per als exercicis 2018-2020, i per un import de 0,00 euros. 

 
34.- (139-2018) Del gerent municipal, de 19 de novembre de 2018, que allibera part de 

l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la gestió i coordinació de l’espai Petit Drac 
adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 79.238,24 
euros. 

 
35.- (20179202) Del gerent municipal, de 19 de novembre de 2018, que prorroga el contracte a 

Iniciatives i Programes, SL relatiu al Servei del punt d’informació juvenil, per als exercicis 
2019-2020, i per un import de 133.825,78 euros. 

 
36.- (20180398) Del gerent de Drets Socials, de 20 de novembre de 2018, que adjudica a Vortech 

Pci Group, SL. el contracte relatiu a la implantació de noves funcionalitats del portal XAC, per 
als exercicis 2018-2019, i per un import de 18.148,79 euros. 

 

37.- (20180401) Del gerent de Drets Socials, de 20 de novembre de 2018, que adjudica a Lead to 
Change, SL. el contracte relatiu al Desenvolupament d’estratègia de dades socials (exploració 
de documentació, entrevistes, definició d’indicadors i model de dades, consolidació de lliurable 
final), per als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.908,00 euros. 
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38.- (20180373) Del gerent de Drets Socials, de 22 de novembre de 2018, que adjudica a Set-Prat 

Paper Distribucions, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper raima fibra verge, per 
a la Gerència de Drets Socials, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 732,97 euros. 

 
39.- (20180374) Del gerent de Drets Socials, de 22 de novembre de 2018, que adjudica a Canon 

España, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat per a la Gerència de 
Drets Socials, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 2.943,02 euros. 

 
40.- (20180128) Del gerent de Drets Socials, de 22 de novembre de 2018, que aprova el 

reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del servei especialitzat en el 
suport i acompanyament social a les persones beneficiàries en projectes ocupacionals d’interès 
col·lectiu en els districtes de l’eix Besòs adjudicat a Formació Treball Fundació Privada, per als 
exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
41.- (20180220) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que aprova el plec de clàusules i 

autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del coneixement, processos d’aprenentatge i 
projectes de desenvolupament tècnic de la Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets 
Socials, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 249.228,71 euros. 

 
42.- (s/n) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 26 

de novembre de 2018, que adjudica a Federico Crivellaro el contracte relatiu al redisseny i 
adaptació per l’alliberament al market del formulari per reportar agressions i/o assetjament 
masclistes, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 7.744,00 euros. 

 
43.- (180100173) De la gerent del districte de Nou Barris, de 27 de novembre de 2018, que adjudica 

a Fundació Presme el contracte relatiu als serveis de reforç educatiu a joves de formació 
postobligatòria, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 17.850,00 euros. 

 
44.- (180100173) De la gerent del districte de Nou Barris, de 27 de novembre de 2018, que allibera 

part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis de reforç educatiu a joves de 
formació postobligatòria, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 2.688,00 euros. 
 
b)  Mesures de govern 
 

1.-  Cap a una política pública de cultura i educació. 
 
La Sra. PÉREZ cedeix a paraula al comissionat de Cultura. 
 
El Sr. SUBIRATS indica que el Govern considera innovadora aquesta mesura perquè connecta 
de manera transversal i molt concreta dues polítiques que fins ara han funcionat en paral·lel 
(política educativa i política cultural) i perquè ho fa barrejant elements interadministratius amb 
elements intraadministratius (connecta Consorci d’Educació amb Ajuntament i, dins de 
l’Ajuntament, connecta ICUB i IMEB), i incorpora col·lectius i entitats implicats en els grups 
de treball que hauran de desenvolupar aquesta política. 
D’altra banda, el Govern la considera necessària perquè entén que en l’època actual, de canvi, 
l’educació i la cultura han de treballar plegades per fer més complexa, rica i variada la motxilla 
educativa dels alumnes i passar de l’àmbit de l’ensenyament a l’àmbit de l’educació formal, 
informal i al llarg de tota la vida. 
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Posa de manifest que es vol lluitar contra les desigualtats en l’accés a la cultura —ja hi ha 
igualtat en l’accés a l’educació a tots els nivells— i aprofitar les experiències d’èxit que hi ha 
hagut en aquest àmbit. Concretament, l’ICUB vol posar en relleu l’èxit de la iniciativa «En 
residència», en la qual al llarg de deu anys d’existència han participat més de 100 instituts —
enguany 24 instituts estan gaudint d’un artista resident—, així com les experiències de 
«Cinema en curs», «EscoLab» i tot el que es fa als instituts escola: l’Antaviana té una línia de 
circ que barreja l’element cultural amb l’educatiu; el Til·ler, al Bon Pastor, una línia de música; 
a Trinitat Nova, audiovisuals, i el Martí Pous, a Sant Andreu, arts visuals. 
Per acabar, informa que la mesura parteix de tres grans eixos: educació formal, educació no 
formal i informal i educació al llarg de la vida. 

 
El Sr. ESSOMBA esmenta l’ampliació i consolidació de la xarxa d’escoles municipals els 
propers cursos; la introducció d’una línia de treball amb persones adultes i una dimensió 
comunitària des dels ensenyaments musicals i artístics; la importància i la necessitat de 
treballar una convocatòria unificada de projectes en el si del Consorci que unifiqui l’oferta als 
centres educatius, i el programa «Oportunitats», impulsat pel Consell d’Innovació Pedagògica i 
que facilita que més de 32.000 persones puguin desenvolupar activitats culturals sense ser 
perjudicades per la seva situació econòmica. 
 
El Sr. CIURANA afirma que comparteix l’objectiu de fons de la mesura de govern i manifesta 
la sensació que els membres de BC parlen com si tot hagués començat amb ells. Per exemple, 
la mesura parla de «primer pas» i d’«iniciativa inèdita a la ciutat» quan precisament el que va 
fer aquest grup en arribar al govern va ser esqueixar la línia de treball conjunt entre cultura i 
educació: ho van separar de les tinències d’Alcaldia, de responsabilitats de govern i, fins i tot, 
de les comissions. D’altra banda, demana més prudència al Govern. 
D’altra banda, observa que també s’afirma que l’ICUB i el Consorci d’Educació han treballat 
conjuntament per primer cop, quan al mandat anterior el responsable d’Educació era membre 
de la Junta de Govern de l’ICUB i ell estava tant a l’IMEB com al Consorci, i subratlla que les 
polítiques transversals s’asseguren amb fets com aquests i amb accions, no amb discursos i un 
llenguatge excessivament ampul·lós. 
A continuació, recorda que va ser en el mandat anterior quan, després de 32 anys de govern 
d’ICV-EUiA i PSC a la ciutat, es va fer la Direcció de Cultura i Proximitat, els centres cívics 
van passar a dependre directament de l’ICUB i es va donar un fort impuls al programa «En 
residència» i als serveis educatius dels equipaments culturals de la ciutat. En canvi, durant 
aquest mandat no s’ha fet cap pas en el marc del Pla d’ensenyaments artístics que es va fer al 
mandat anterior ni del sistema de beques a les escoles de música concertades o d’iniciativa 
social, com tampoc no s’ha posat en marxa cap escola de música. 
En darrer lloc, subratlla que aquesta mesura, presentada cinc mesos abans que acabi el mandat, 
no tindrà cap mena d’eficàcia o de capacitat de ser implantada a la ciutat durant aquest mandat. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura, que entén, però, que no és una mesura 
de govern sinó una declaració de bones intencions, i critica que la mesura, que fa referència als 
veritables ascensors socials per al conjunt de la població i, concretament, per a la infantesa, 
s’hagi elaborat sense diàleg amb els grups (se’ls va convocar a una reunió quan la mesura ja 
estava redactada). D’altra banda, observa que el nombre de menors de 16 anys d’estrat social 
baix que no practiquen activitats culturals i d’oci de manera regular ha passat de l’11,3% a 
inicis de mandat al 20%; pregunta al Govern què ha fet per posar fi a aquestes desigualtats, i 
recorda que al novembre del 2016 es va aprovar una proposició del seu grup que demanava que 
en el termini de tres mesos es presentés un conjunt de mesures específiques per assolir aquest 
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objectiu i que les persones que no tinguessin un poder adquisitiu que els permetés fer activitats 
culturals poguessin accedir-hi. 
A continuació, observa que el Govern no presenta cap proposta ni concreta cap projecte, sinó 
que es limita a esmentar tres eixos —que tothom pot compartir— i una línia de subvencions de 
400.000 euros, i subratlla que si bé tant el comissionat de Cultura com el d’Educació han 
afirmat al llarg de la legislatura que aquestes dues àrees han d’anar unides, quan en tenen 
l’oportunitat no ho posen en pràctica. 
Conclou que la fi del mandat únicament servirà per posar en evidència la manca de gestió del 
Govern en dos temes tan importants com són l’educació i la cultura. 
 
La Sra. BENEDÍ expressa l’opinió del Grup d’ERC que un dels grans reptes que ha d’afrontar 
la societat catalana durant les properes dècades és la transformació dels actuals sistemes de 
cultura i educació (amb elements de contacte interessants, però clarament insuficients) en un 
únic sistema integrat que permeti bastir una sola política pública transversal per fer front als 
nous desafiaments d’una societat cada cop més complexa i d’un món en canvi constant. 
Dit això, agraeix la presentació de la mesura de govern, que transversalitza mitjançant la 
coordinació entre els agents culturals i educatius de la ciutat per abordar problemàtiques 
complexes de manera conjunta, i que atorga a Barcelona el lideratge que li correspon com a 
capital del país en la recerca d’un model innovador de política cultural i educativa que superi la 
fractura sistèmica entre cultura i educació, però lamenta que una mesura de tant abast i 
ambició, de la qual el seu grup comparteix, en termes generals, la diagnosi, els objectius i les 
línies d’actuació, es presenti al final del mandat. 
El Grup d’ERC creu fermament en el valor de l’acció cultural i educativa conjunta per lluitar 
contra les desigualtats socioeconòmiques i territorials i afavorir la inclusió de la diferència en 
qualsevol de les seves manifestacions, i té el convenciment que la vinculació de la cultura i 
l’educació augmenta la igualtat d’oportunitats a l’hora de participar en la vida cultural de la 
ciutat, la qual cosa incideix molt positivament en aspectes claus com la formació del públic, 
l’accés a la cultura i la creació de talent, no només en el camp artístic, sinó també en 
l’humanístic i en el científic. 
Com a mancança de la mesura, esmenta el fet que no defineixi amb més detall els grups amb 
què preveu organitzar el treball que ha de permetre l’elaboració del pla d’acció per al període 
2019-2026, ja que la composició i els objectius de cadascun d’aquests grups condicionaran el 
disseny del pla. Com a punt positiu, en destaca el caràcter intraadministratiu i 
interadministratiu, ja que és fonamental que l’IMEB, l’ICUB i el Consorci d’Educació 
comparteixin lideratge i desenvolupament. En aquest sentit, considera positiu que el 
comissionat de Cultura formi part del Consell Rector de l’IMEB i del Consell de Direcció del 
Consorci, i entén que convindria que el comissionat d’Educació i el president del Consorci 
formessin part del Consell d’Administració de l’ICUB. No entén, però, que el Govern 
municipal d’una banda impulsi aquesta mesura i, de l’altra, faci que educació i cultura 
depenguin de dues regidories diferents i estiguin integrades en àrees diferents (Drets Socials i 
Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, respectivament), una situació que es 
complica encara més si es té present que Programes de Memòria depèn d’una tercera regidoria i 
forma part de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica. 
Conclou que encara queda molt de camí per recórrer. 

 
La Sra. ANDRÉS posa de manifest que, atès que el nivell cultural d’una societat es mesura 
també a partir del seu nivell educatiu, l’Ajuntament, quan ha estat liderat pel seu grup, 
tradicionalment ha vinculat educació i cultura a partir de diferents programes i ha impulsat 
iniciatives que van molt més enllà de les seves competències educatives i culturals, i celebra la 
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mesura presentada avui, que dona continuïtat als objectius i l’estratègia que ja tenia 
l’Ajuntament des de fa temps i ho recull en un mateix document. 
Tot seguit, observa que si bé allò que estableix la mesura no es podrà implementar durant el 
temps que queda de mandat per manca de recursos, marca una línia encertada que el seu grup 
comparteix plenament. Tanmateix, hi fa algunes observacions, no des d’un punt de vista de 
crítica a la mesura, sinó de crítica a la mateixa acció, ja que separar a l’organigrama cultura i 
educació no va en la línia de marcar una estratègia conjunta ni transversal, de manera que 
caldria millorar molt des del punt de vista organitzatiu. Com a observació principal, assenyala 
que si bé l’Ajuntament no pot canviar els currículums educatius, sí que pot obrir les portes de 
les escoles i els centres cívics per afavorir que la comunitat educativa i la comunitat cultural es 
confonguin en una sola realitat i que, d’aquesta manera, es pugui incrementar el nivell educatiu 
i, sobretot, el nivell cultural, per a la qual cosa calen, a més de programes concrets, molts 
recursos. En aquest sentit, observa que el Govern fa referència a alguns programes però no a 
línies estratègiques i als recursos necessaris per incloure-les. D’altra banda, el Grup del PSC 
entén que caldria afegir tota una línia referida a festivals que són importants a la ciutat per 
promocionar-los a les escoles. 
Conclou que queda molt camí per recórrer i és un camí que el seu grup vol compartir. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu al Grup de BC que per fi, després de tres anys, s’ha adonat que 
cultura i educació han d’anar plegades. Celebra que es rectifiqui en aquest sentit, però critica 
que la mesura de govern sigui tan genèrica, que no inclogui cap proposta concreta ni cap 
pressupost més enllà de la línia de subvenció de 400.000 euros, i que l’única novetat que reculli 
sigui la proposta que Fabra i Coats esdevingui la seu d’una plataforma interadministrativa. 
Subratlla que si el Govern pensa que abans cultura i educació no anaven plegades potser és 
perquè no sap que l’Institut del Teatre combina el currículum educatiu amb la formació de 
dansa i teatre i que diversos col·legis el combinen amb un desenvolupament esportiu de 
l’alumne. Entén que voler fer veure que la unió entre educació i cultura comença ara, més que 
desconeixement demostra una manca de respecte pel que altres governs, encertadament o no 
però amb bones intencions, han fet. 
A continuació, comenta que, a parer seu, no hauria de ser motiu de preocupació que hi hagi 
molta oferta privada de centres culturals (senyal que la societat civil és rica), sinó que hauria de 
preocupar l’escassetat d’oferta pública. En aquest sentit, observa que no hi ha cap proposta de 
pla d’equipaments per intentar cobrir les necessitats actuals de la ciutat. 
Conclou que el document presentat és tan genèric i filosòfic que qualsevol podria assumir, però 
no és gens útil. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la iniciativa, que considera molt convenient, i s’afegeix als 
comentaris que han afirmat que el vincle polític entre educació i cultura ja existia i és positiu 
que continuï. 
Tot seguit, assenyala que quan va ser responsable de Cultura a la Diputació va encarregar tres 
coses al Centre de Recursos i Estudis Culturals: ciència i cultura el primer any, educació i 
cultura el segon i cultura tradicional i innovació el tercer, un dels eixos fonamentals que volia 
tractar. En aquest cas, entén que hi ha dos eixos que uneixen tot plegat (educació permanent al 
llarg de la vida i accessibilitat universal a la cultura i educació), a partir dels quals es desprenen 
tots els altres. Considera, però, que hi hauria d’haver una assignatura de creativitat dins de 
l’ensenyament reglat, no únicament dins dels ensenyaments artístics, sinó una assignatura 
holística que unís totes dues coses. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula als comissionats d’Educació i de Cultura. 
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El Sr. ESSOMBA subratlla que el pessimisme que han expressat alguns grups contrasta amb la 
il·lusió i les reaccions públiques que ha generat la mesura de govern (tota la gent del sector que 
s’hi ha manifestat ha dit que feia vint anys que s’esperava aquesta mesura), i recorda que el pla 
d’acció està en ple procés d’elaboració, amb 11 grups en funcionament i 200 persones 
implicades, i al març se’n presentaran els resultats i, per tant, es començarà a treballar. D’altra 
banda, subratlla que aquest mandat s’han invertit 28 milions en el Pla de barris en mesures 
directament associades a educació i cultura —comenta que potser el mandat anterior no es van 
invertir aquests diners en els 18 barris més desafavorits de Barcelona per a educació i cultura. 
 
El Sr. SUBIRATS assegura que el Govern reconeix tot el treball fet pels anteriors equips de 
govern pel que fa a la vinculació entre educació i cultura, i el que s’ha intentat ara és fer un pas 
més, ja que, entre altres coses, és la primera vegada que l’ICUB en la seva convocatòria general 
de subvencions incorpora una línia específica de cultura i educació; el projecte «En residència» 
—ja ha dit que fa deu anys que existeix, de manera que és evident que no l’ha creat BC— ha 
passat de 16 instituts l’any passat a 24 i es farà una exposició sobre els deu anys del projecte, 
que es reforçarà, i s’ha demanat a la Sra. Ortiz que estigui present al Consell d’Administració 
de l’ICUB. 
 
El Sr. CIURANA celebra la rectificació del Govern, encara que hagi arribat tres anys i mig 
després de començar el mandat. 
 
La Sra. BARCELÓ diu al Sr. Essomba que la il·lusió és positiva però també cal realisme, i la 
realitat és que el Govern de BC fins ara no ha fet propostes concretes per coordinar educació i 
cultura. 
 
Es dona per tractada. 

 
c)  Informes 
d)  Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Cs: 
 

2.-  (M1519/10139) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 
explicacions pertinents de l’elecció del pessebre instal·lat a la plaça Sant Jaume. 
 
La Sra. BENEDÍ llegeix la sol·licitud de compareixença i recorda que aquest punt es tractarà 
conjuntament amb el punt 8 (proposició del PP). 
 
El Sr. SUBIRATS posa de manifest que des de fa dècades Barcelona celebra el Nadal amb una 
gran diversitat de propostes culturals per a tota la família (algunes s’han anat consolidant, 
d’altres han desaparegut i d’altres han anat canviant, s’han anat reconvertint i s’han actualitzat), 
entre les quals destaquen el pessebre de la plaça de Sant Jaume i la cavalcada dels Reis 
d’Orient, especialment significatives per allò que representen en la cultura catòlica el 
naixement del nen Jesús i l’adoració dels tres Reis arribats d’Orient (en el cas del pessebre, 
també per la polèmica que genera cada any). 
Assenyala que l’Ajuntament instal·la un pessebre a la plaça Sant Jaume des del 1961 i, des del 
2010, la instal·lació és responsabilitat de l’ICUB (abans ho havia estat de Parcs i Jardins). 
Comenta que els primers pessebres, en plena dictadura franquista, van ser de tall ben clàssic i 
canònic, amb escenes que semblaven directament sortides de la Bíblia, però, amb el temps, 
especialment des de mitjan anys noranta, el pessebre va anar perdent rigidesa i va guanyar 
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contemporaneïtat per una decisió de l’equip de govern de l’època que s’ha perllongat fins avui, 
i afirma que tots els pessebres (n’hi ha hagut de molt clàssics, de fets amb la tècnica dels 
diorames, pessebres tridimensionals, pessebres allotjats en boles gegants transparents, etc.) 
tenien la voluntat de ser pessebres. 
Explica que des del 2010, la ciutat convida a participar cinc o sis artistes, arquitectes, 
escenògrafs i dissenyadors, als quals demana un projecte artístic d’inspiració contemporània, 
per tal de revisitar el pessebre sota una mirada artística i personal. Els treballs objecte del 
projecte són la conceptualització del pessebre, on l’artista ha d’explicar textualment i 
gràficament la idea principal que vol transmetre el pessebre, detallant especialment el punt o 
punts de visió del visitant i establint els fluxos de públic a l’interior de la instal·lació. El 
projecte bàsic ha d’incloure les plantes, els alçats i les seccions a escala 1:200 per comprovar 
ocupació, alçades i aspectes generals de la proposta, així com un pressupost detallat que 
inclogui totes les partides completament descrites i valorades separades per capítols. La 
proposta de disseny i conceptualització del pessebre de la plaça Sant Jaume s’ha d’adequar als 
paràmetres establerts: ha de ser per a tots els públics, ha de funcionar amb llum de dia i de nit, 
ha de ser una proposta de ciutat i ha d’aportar criteris d’innovació. 
Informa que enguany l’ICUB ha convidat cinc artistes a presentar les seves propostes i 
l’escollida ha estat la de Sebastià Brosa —aprofita per saludar-lo i agrair-li la feina feta—, 
escenògraf i il·lustrador que va cursar estudis d’interiorisme a l’escola ELISAVA i 
d’escenografia a l’Institut del Teatre; ha treballat en teatres com el TNC, Romea, Lliure, Teatro 
Español i Matadero, i ha signat, entre d’altres, les escenografies de L’Hostalera, de Pau Carrió; 
Dansa d’agost, de Ferran Utzet; Los cuentos de la peste, de Mario Vargas Llosa; Molt soroll 

per no res, d’Àngel Llàcer; La partida, de Julio Manrique; Somni d’una nit d’estiu, de Joan 
Ollé; Incendis, d’Oriol Broggi, i European House, d’Àlex Rigola. Com a docent, ha estat 
professor al Taller d’Escenografia al Centre de Formació de la Cooperació Espanyola de 
Cartagena d’Índies i, actualment, dirigeix, juntament amb Mireia Cusó, el Màster de Disseny 
d’Espai Escenogràfic i Audiovisual a l’escola ELISAVA. 
La proposta de Sebastià Brosa, com ell mateix ha explicat en diferents entrevistes, gira al 
voltant de les reunions, els àpats familiars i els bons desitjos nadalencs, una idea que 
transforma en poesia visual personificant en cadires 12 personatges del pessebre tradicional, 
com ara la Verge, el nen Jesús, Sant Josep, el bou, la mula, els tres Reis, els pastors, l’àngel 
anunciador i el caganer, que se situen davant 12 nius amb un desig cadascun, i que, com 
sempre, va ser escollida per l’alcaldessa i l’equip de l’Institut de Cultura després de valorar-les 
totes. 
A continuació, anuncia el vot contrari del Govern a la proposició del PP, motivat pel fet que 
l’Ajuntament mai no optarà per silenciar una proposta artística sorgida d’un encàrrec i pel fet 
que qui vulgui veure un pessebre tradicional pot acudir al Museu Marès, molt a prop de la plaça 
de Sant Jaume, on hi ha un pessebre obra dels membres de l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona, entitat fundada el 1863 i que des del 1984 fa el pessebre clàssic del monestir de 
Pedralbes, també per encàrrec municipal, a les estances conegudes com les procures del 
monestir. Seguint l’estil tradicional que sempre ha caracteritzat les seves obres, han elaborat un 
pessebre on predominen les matèries naturals (suro, molsa i altres elements vegetals), les 
figures són de fusta i han estat elaborades a mà en un taller italià, i mostra les tres escenes 
imprescindibles (el naixement, amb el nen Jesús, Sant Josep, la Mare de Déu, el bou i la mula; 
l’anunciació dels pastors, i la cavalcada dels Reis). 
Afegeix que el pessebre del Museu Marès és un encàrrec que l’Ajuntament va fer l’any passat a 
l’Associació de Pessebristes de Barcelona per un període de dos anys que de ben segur es 
prorrogarà. El pressupost ha estat de 60.000 euros i inclou la compra per 20.000 euros de les 
figures, especialment dissenyades a Itàlia i que quedaran en dipòsit en el Museu Etnològic, i 
enguany el pessebre proposa viatjar fins als boscos del Pedraforca. 
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En darrer lloc, diu al regidor del PP que la visita d’aquest pessebre es completa, en un ambient 
purament nadalenc, amb cantades de nadales i els concerts de cant coral que hi fan diverses 
entitats de la ciutat. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu que aquest Nadal a Barcelona hi ha dues propostes antinadalenques: 
la pel·lícula El Grinch i el pessebre de Colau, i subratlla que independentment de les creences i 
els costums de cadascú, el Govern municipal ha de respectar les tradicions de la ciutat i la feina 
que ha fet l’Ajuntament des de fa molts anys. En aquest sentit, lamenta que Barcelona hagi 
deixat de ser un reclam de visitants per l’enllumenat de Nadal i que ho estigui deixant de ser pel 
pessebre de la plaça Sant Jaume i, probablement, també per la cavalcada. Remarca que el 
pessebre de Sant Jaume, a més d’escenificar una celebració de les persones catòliques, sobretot 
cristianes, era un punt de visita ciutadana, especialment familiar, però tenir un pessebre que no 
es reconeix com a tal i que, per tant, la canalla no entén quan el veu, és un problema. Concreta 
que un nen difícilment entendrà, per exemple, que el nen Jesús s’hagi convertit en un pitet o 
que hi hagi unes pilotes de filferro sobre la taula. 
Comenta que l’escenografia plantejada —sembla l’exposició d’una botiga de mobles i no es pot 
considerar un pessebre— tindria cabuda en una exposició particular de l’artista, en una 
col·lecció privada o en un museu, però no en un punt de trobada i de celebració familiar per a 
tota la ciutadania. 
Subratlla que si bé es poden visitar els pessebres tradicionals del Museu Marés i del monestir 
de Pedralbes —per veure’ls, s’ha d’entrar a l’equipament—, la qüestió és que el Govern 
municipal no vol que la ciutadania vegi un pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume. Per això, 
el seu grup demana que es rebutgi el pessebre que s’hi ha instal·lat, que s’informi sobre el 
procés d’adjudicació i el cost d’aquest i que es canviï per un de tradicional. 
Per acabar, subratlla que un pessebre té un missatge religiós basat en l’amor i un contingut 
familiar que s’adreça als més petits, als quals cal posar les coses fàcils, i no s’han d’inventar 
conceptes amb la voluntat de confondre perquè els conceptes són els que són i un pessebre és el 
que és —òbviament, semblen escenes sortides de la Bíblia perquè és d’allà d’on surten—, i 
demana al Grup de BC que mostri més respecte per les tradicions i les creences. 
 
La Sra. BARCELÓ dona les gràcies al Sr. Essomba, sobretot per les nocions d’història, però 
subratlla que, tot i el respecte que el seu grup té pel Sr. Brosa, amb una trajectòria professional 
admirable, avui no estan parlant d’un pessebre, sinó d’un conjunt de cadires perdudes a la plaça 
de Sant Jaume amb què, un cop més, es dona vida a un «antipessebre». 
Lamenta que el Govern de la Sra. Colau aprofiti una cosa tan normal i tan fàcil com hauria de 
ser col·locar un pessebre a la plaça de Sant Jaume per provocar, per faltar al respecte al 
pessebre, a la tradició i al cristianisme; li demana que deixi de fer-ho, que deixi de fer 
escenificacions que ofenen la religió —totes les religions s’han de respectar—, i li pregunta si 
amb altres religions actuaria de la mateixa manera. 
Observa que BC, que tant parla de participació, de consultar els veïns i del poder de decisió, 
podria aprofitar el Nadal, que acostuma a ser plural i per a tothom, per fer que fossin els veïns 
de la ciutat qui escollissin el pessebre de la plaça de Sant Jaume —pregunta al comissionat per 
què no s’ha fet així—, com també per exposar-hi el pessebre de l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona i que tothom el pogués visitar. 
Assegura que el Govern de BC transforma el pessebre segons la seva ideologia, i pregunta al 
Sr. Essomba si considera respectuós posar una cadira amb un pitet que posa «Jesús» o amb un 
mantell que representa la Verge Maria, en un pessebre que no es reconeix com a tal, quan un 
pessebre, que té un significat i un sentit, s’ha d’entendre. Remarca que, com que als membres 
del Govern municipal no els agrada el Nadal, parlen del solstici d’hivern i del senyor Hivern i 
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apaguen l’interruptor de les llums —serà el Nadal més fosc que hagi tingut Barcelona—, i unes 
festes que haurien de ser obertes i plurals esdevenen obscures. 
En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup, que no confia, però, que el Govern 
rectifiqui, ja que no ho fa mai perquè no accepta les crítiques. 
 
El Sr. CIURANA anuncia el vot contrari del seu grup, convençut que els valors del cristianisme 
no són estètics —probablement tant creients com agnòstics i ateus hi coincidiran— i que s’està 
fent un mal favor al cristianisme i al catolicisme quan es parla de segons quins valors emparant-
se en la tradició i en la Bíblia però alhora es roman impassible davant persones en vaga de fam 
des de fa deu dies, davant les injustícies, davant el patiment i davant la repressió. 
Dit això, posa de manifest que des de les primeres celebracions del Nadal, al segle IV després 
de Crist, l’estètica ha canviat i cada generació ha fet una reinterpretació dels fets, totes vàlides 
sempre que es facin des del respecte a qualsevol creença, i subratlla que l’art sempre és arriscat 
i s’ha de tenir la ment oberta per acceptar propostes artístiques independentment dels gustos 
personals de cadascú. A més, en aquest cas, com s’ha dit, qui vulgui veure un pessebre 
tradicional pot adreçar-se al Museu Marés i al monestir de Pedralbes. 
Explica que probablement a ell li agrada el pessebre d’enguany de la plaça de Sant Jaume 
perquè el primer cop que el va veure li van venir al cap imatges surrealistes de Magritte, un 
dels seus artistes preferits, i de Dalí, però insisteix que el debat artístic no pot amagar debats 
més profunds sobre injustícies i desigualtats, entre altres coses, que sí que tenen a veure amb 
els valors cristians. 
Pel que fa a la necessitat d’explicar el pessebre d’enguany als nens i ajudar-los a fer el salt 
conceptual necessari, posa de manifest que els nens, constantment bombardejats a través dels 
mitjans audiovisuals amb imatges que sovint no responen a una realitat física, tenen 
instruments per interpretar el que han d’interpretar i, a més, en el marc de la interrelació entre 
cultura i educació, cal ser capaços d’explicar que moltes vegades les imatges són simbòliques, 
són un símbol, no pas la imatge realista concreta. 
 
La Sra. BENEDÍ comenta que, des de fa anys, quan s’inaugura el pessebre de la plaça de Sant 
Jaume li ve al cap la pel·lícula de Martínez Soria ¡Se armó el belén!, ja que durant els primers 
dies de desembre el pessebre de l’Ajuntament esdevé el centre d’atenció de la ciutat: 
barcelonins i barcelonines es posicionen a favor o en contra, tertulians i tertulianes en parlen a 
la ràdio, opinadors i opinadores hi dediquen articles a la premsa escrita, i el PP irromp per 
qualificar el naixement de nyap, denunciar el que considera un pessebre laic i demanar la seva 
substitució immediata. 
Afirma que, independentment dels gustos de cadascú, el pessebre del badaloní Sebastià Brosa 
està molt lluny de ser un pessebre laic, ja que recupera totes les figures del naixement clàssic, 
encara que les reinterpreti, i el seu grup no vol entrar en el fals debat que oposa tradició i 
modernitat o patrimoni cultural i creació artística, i respecta el resultat del concurs de pessebres 
convocat per l’ICUB i la seva aposta, sempre arriscada, de convertir el naixement de la plaça de 
Sant Jaume en una instal·lació artística que revisita el pessebre tradicional per transformar-lo 
en una creació contemporània. Recorda que és a partir de la tradició, sempre present de manera 
més o menys explícita, que el creador interpel·la l’espectador per tal de qüestionar els seus 
valors socials i estètics, i que en les arts plàstiques, com en la resta d’arts, la creació 
contemporània necessita un punt de transgressió que sempre és polèmic. D’altra banda, 
subratlla que el fet que la proposta creativa del pessebre Tots a taula sigui art efímer no ha de 
donar peu a menystenir aquesta reflexió artística sobre el Nadal, menys encara si prové d’un 
reconegut escenògraf i il·lustrador com Sebastià Brosa. 
El Grup d’ERC entén que el problema del pessebre de la plaça de Sant Jaume és comunicatiu: 
fins ara, l’ICUB no ha sabut explicar prou bé a la ciutadania el plantejament subjacent en la 
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convocatòria del concurs de pessebres i, per tant, els criteris que fan que la proposta creativa 
guanyadora s’allunyi necessàriament d’un naixement clàssic. Dit això, celebra que des de l’any 
passat l’ICUB promogui, molt encertadament, una proposta d’extraordinària qualitat artística 
que es contraposa a la perfecció amb l’agosarat naixement de la plaça de Sant Jaume, el 
magnífic pessebre clàssic que els membres de l’Associació de Pessebristes de Barcelona han 
realitzat al pati del Museu Marès i que, enguany, senyoreja majestuosament el Pedraforca. 
Recomana a tothom visitar-lo, com també el sensacional pessebre popular que elabora cada 
Nadal l’Associació de Pessebristes de Barcelona, en col·laboració amb el Museu Etnològic, al 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que es podrà visitar des del Dia de Santa Llúcia 
fins a la Candelera, com mana la tradició —Barcelona també és tradicional. 
Per acabar, explicita que a Barcelona es pot gaudir de tres pessebres municipals (al Museu 
Marès, al Monestir de Pedralbes i a la plaça de Sant Jaume), d’art, patrimoni i creació al voltant 
d’una tradició tan arrelada a les festes de Nadal i a la cultura catalana com és el pessebre, i 
indica que, pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 
 
La Sra. ANDRÉS posa de manifest que gairebé cada any hi ha polèmica pel pessebre de la 
plaça de Sant Jaume i gairebé cada any la polèmica la porta el PP, que qüestiona el pessebre 
instal·lat, i manifesta la coincidència del seu grup que l’elecció del pessebre podria ser una 
decisió participada, oberta a la ciutadania, com tantes altres que es prenen a la ciutat, en lloc de 
prendre’s en solitari i ser una decisió política de l’alcaldessa i l’equip de l’Institut de Cultura. 
Entén que aquesta obertura faria que tothom es pogués sentir més a gust amb la proposta, però 
subratlla que interpretar l’obra d’un artista, com pot ser un pessebre, que podria tenir elements 
de preocupacions socials, mundials, estètiques, etc., és molt difícil i és una qüestió de gustos. 
D’altra banda, comenta que potser es podria ser més agosarat i valent i dir que com que 
l’Ajuntament és aconfessional, no es fa pessebre, però és una tradició que va molt més enllà del 
vessant religiós i, per tant, es continua fent. 
Assenyala que va ser amb el Grup del PSC al Govern, concretament amb el Sr. Collboni, que es 
va obrir la possibilitat que l’Associació de Pessebristes de Barcelona fes el pessebre tradicional 
al Museu Marès, de manera que ja es cobreix aquesta necessitat a la ciutat. 
Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup, que entén que la consideració del pessebre 
d’enguany com a tradicional o no és subjectiva. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota en contra de la proposta, que entén que contradiu la voluntat d’unir 
educació i cultura, i recorda que un dels tres eixos que va proposar com a responsable de 
Cultura de la Diputació va ser cultura tradicional i innovació. 
Assegura que sense innovació dins la cultura tradicional, estem morts, i observa que el pessebre 
tradicional al qual al·ludeixen alguns grups és, d’alguna manera, un pessebre barroc, i el 
solstici d’hivern se celebra amb diferents tradicions (la del pessebre, la del tió, que és celta o 
celtibèric, la de Santa Claus, etc.), perquè no és un país confessional i, per tant, es pot fer el que 
es vulgui en aquest sentit. 
Puntualitza que no és que s’hagi d’evitar la polèmica, sinó que la innovació i la polèmica han 
d’estar dins de l’eix d’aquesta actuació, i manifesta preocupació per la creixent capacitat 
d’escandalitzar-se d’alguns representants municipals. 
En darrer lloc, comenta que dintre d’un sentit radical i cristià es podria fer un pessebre dins 
d’un caixer automàtic, perquè la família del pessebre tindria el mateix aixopluc que tenen avui 
molts sensellar, i seria confessional i cristià, i subratlla que s’està incentivant que els creadors 
puguin aportar coses a la tradició. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 
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El Sr. SUBIRATS coincideix que el debat sobre el pessebre no tradicional ha esdevingut 
tradicional, i qualifica d’inadequat que s’hagi descrit el pessebre d’enguany com «el pessebre 
IKEA» o «el pessebre ideològic». Subratlla que des del 2010 s’aposta per un procés innovador 
en aquest terreny, però que els pessebres, malgrat la innovació, no deixen de ser pessebres. En 
el cas del d’enguany, l’arquebisbat ha dit que no li agradava gens però que es podia reconèixer 
com a pessebre, i, d’altra banda, tal com ha explicat Sebastià Brosa, representa la tradició del 
dinar de Nadal, i «les pilotes» que ha esmentat el Sr. Villagrasa són nius amb desitjos. Observa 
que per entendre les obres artístiques també cal una mica de bona voluntat, i esmenta l’obra 
Art, de Yasmina Reza, en què es va discutint sobre què és exactament l’art. 
A continuació, informa que el cost del pessebre ha estat de 114.090 euros, s’ofereix per 
desglossar totes les partides, i afirma que tot això es fa amb bona voluntat. 
 
El Sr. VILLAGRASA assegura que no dubta de la bona voluntat i subratlla que en cap moment 
no ha criticat la creació artística, però assenyala que per als catòlics hi ha un missatge a la 
Bíblia que diu «al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu», en el sentit que les lleis 
terrenals s’han de complir i, per tant, la interpretació de la realitat s’ha de fer sempre respectant 
les normes de convivència. Quant a la reinterpretació de la realitat i al fet que els pessebres 
poden canviar, comenta que també canvien les vagues de fam, que ara es poden fer amb batuts 
proteics. 
A continuació, remarca que una obra pagada amb diners públics que ha de ser un punt de 
trobada ciutadà i familiar hauria de ser fàcilment interpretable, sobretot pels nens, i que 
l’obertura de ment davant l’art no implica no respectar les tradicions. 
Insisteix que la imatge del pessebre surt de la Bíblia, afegeix que les tradicions occidentals 
venen de la religió i pregunta al Govern si també farà recreacions artístiques conceptuals quan 
se celebri el Ramadà. Entén que no s’hi atrevirà, i qualifica de lamentable la facilitat amb què 
s’ataca els catòlics. 
 
La Sra. BARCELÓ torna a preguntar al Sr. Subirats si seria partidari de fer un procés 
participatiu per escollir el pessebre de tots els veïns de Barcelona, i subratlla que, encara que el 
seu creador mereixi tot el respecte, el pessebre d’enguany és una falta de respecte a la tradició, 
a la religió i al cristianisme. 
Observa que, si bé la màgia que té l’art és que permet sentir i de vegades unes persones tenen 
uns sentiments i d’altres, sentiments totalment oposats, en aquest cas, si hi ha una polèmica, 
potser és perquè es parteix d’una manca de consens amb els diferents grups i amb els veïns, i el 
Grup de BC potser al llarg del mandat ha alimentat la discussió, en lloc de consultar els veïns 
mitjançant un procés participatiu amb el qual s’escollís el pessebre que tots volguessin. 
Per acabar, indica que la percepció del seu grup és que BC, com que no li agrada el Nadal, 
l’amaga, amb la qual cosa crea polèmica on no n’hi hauria d’haver. 
 
El Sr. CIURANA informa que el pessebre tradicional que es fa al Museu Marès va començar al 
pati de l’Ajuntament durant el mandat del Sr. Trias i es recuperaven figures tradicionals del 
Museu Etnològic; comenta que segurament la Sagrada Família no complia els cànons estètics 
del catolicisme del moment en què es va fer, i diu al Sr. Villagrasa que també es va pagar amb 
diners públics els repressors de l’1 d’octubre (87 milions d’euros) i això també va costar molt 
que els pares ho expliquessin als seus fills. 
 
Es dona per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b)  Propostes d’acord 
 

3.-  (20180464) DONAR conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci privat per 
transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una societat d’economia 
mixta”(“Plec de condicions”) i els seus annexes en els quals figuren: la modificació dels 
Estatuts de l’HMB; el contracte per a la gestió de la construcció i promoció dels sòls d’HMB; el 
contracte per a la gestió del parc d’habitatges de lloguer; el pacte d’accionistes. FACULTAR a 
la societat HMB per procedir a la licitació i adjudicació del contracte per a la selecció del soci 
privat, d’acord amb el “Plec de condicions”, donant-ne compte al Plenari del Consell 
Municipal. DONAR conformitat a la modificació d’Estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, 
SA, que figura com annex a aquest acord, i que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, 
que té com objecte l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per a la 
incorporació d’un soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit en els “Plecs 
de condicions”, precisant, així mateix, que la Junta d’accionistes podrà esmenar qualsevol 
defecte no substancial que se susciti en la tramitació de la inscripció de la modificació en el 
Registre Mercantil. DONAR conformitat a l’ampliació del capital d’HMB que haurà d’acordar 
la seva Junta d’accionistes, per un import màxim de 23.940.000 euros, d’acord amb el que 
preveu el “Plec de condicions”. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, per adoptar les 
resolucions necessàries i per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més 
adequada i una execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i a HMB. 
 
La Sra. BENEDÍ enuncia la proposta. 
 
La Sra. FANDOS, el Sr. BLANCO, la Sra. BENEDÍ, la Sra. ANDRÉS i el Sr. VILLAGRASA 
expressen les reserves de vot dels seus grups. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ i el Govern hi voten a favor. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé i 

amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PSC, PP i CUP.  

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a)  Ratificacions 
b)  Propostes d’acord 
c)  Proposicions 
 
V)  Part d’impuls i control 
 
a)  Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 
4.-  (M1519/10099) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Que l’Ajuntament de Barcelona expropiï urgentment el solar situat al carrer Concepció Arenal 
226, donant així resposta a la necessària ampliació de l’escola Mestre Enric Gibert i Camins. 
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La Sra. ROGNONI posa de manifest que l’escola Mestre Gibert necessitaria disposar del solar 
adjacent i agraeix la transacció acordada amb el Govern, que té en compte que ja s’han iniciat 
uns tràmits i hi ha un preacord. Per això, la proposició demana que es continuï treballant per a 
l’adquisició urgent del solar amb la fórmula que ja s’està treballant. 
D’altra banda, esmenta les humitats que hi ha a l’escola a la part de dalt, que s’han d’arreglar, i 
la seguretat del mur. Recorda que en aquests moments no es pot utilitzar aquesta entrada per a 
infantil i hi ha el dubte de si s’hi ha fet la reforma necessària, i demana que quan es rebi 
l’informe corresponent, es faci arribar a l’escola. 
Per acabar, manifesta el desig que aquesta qüestió se solucioni abans del 2020. 
 
El Sr. BLANCO indica que el seu grup, conscient de les necessitats d’ampliació de l’escola 
(necessita un edifici que aculli les aules que actualment es troben en condicions no del tot 
adients) i del fet que el solar adjacent és un solar privat qualificat com a equipament i 
expropiable, donarà suport a la proposició amb dues condicions: que es prioritzi la via de la 
negociació econòmica amistosa amb la propietat —celebra que hi hagi un preacord— i que hi 
hagi el compromís de la Generalitat, amb una obra pressupostada i un projecte que permeti 
començar les obres tan bon punt s’adquireixi el local. 
 
La Sra. BENEDÍ exposa que l’escola Mestre Gibert i Camins va néixer el 1987 de la unió de 
dues escoles (Agrupació Sant Andreu i Atenea) en un solar catalogat com a sòl per a usos 
d’equipaments (inclòs el terreny que ocupa el que aleshores funcionava com un taller mecànic i 
planxisteria) amb infants de quatre anys i dos grups per curs (el curs 1994-1995 es va 
incorporar el curs de P3), i des del primer moment hi ha hagut la reclamació d’aquest solar, la 
necessitat del qual s’ha anat fent més evident amb el pas del temps (l’escola, com totes les del 
poble de Sant Andreu de Palomar, ha tingut diversos bolets els darrers anys). 
Posa de manifest que l’espai que dona al mur que separa el solar de l’escola és el pati dels 
primers cursos d’infantil i, atès l’espai reduït amb què compta la canalla, han tingut diversos 
incidents, i en algun moment per motius de seguretat no s’ha permès l’ús de l’hort situat just a 
sota del mur de separació i d’una part de l’espai d’esbarjo. 
Assenyala que actualment el solar que es demana expropiar no funciona com a taller mecànic, 
sinó com a aparcament de cotxes privats, i el Govern actual, atenent les demandes de la 
comunitat educativa i iniciatives que s’han entrat al Plenari de Sant Andreu —el Grup d’ERC 
n’ha entrat unes quantes— i juntament amb els grups municipals del Districte de Sant Andreu, 
fa temps que hi treballa. Concreta que el Govern del Districte va iniciar converses amb la 
propietat per tal d’oferir una permuta i adquirir el solar, i comenta que si bé fa temps que es 
treballa per evitar una expropiació forçosa, si arribés el cas, el seu grup seria partidari de fer-la. 
Afegeix que, fins al moment, el propietari s’ha negat a qualsevol permuta, i els fets s’agreugen 
arran del mal estat del mur que separa l’escola i el solar, cosa que ha fet que els Bombers hagin 
hagut d’intervenir i que el Districte i el Consorci iniciessin, amb el vistiplau del propietari, una 
intervenció per garantir la seguretat del mur. 
Per acabar, indica que, d’acord amb la informació que ha facilitat el Districte, s’està a punt 
d’assolir un acord amb el propietari per a l’execució via expropiació del solar el 2020. 
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup, conscient de les necessitats 
d’ampliació urgent de l’escola, que no són noves, i posa de manifest que també el seu grup 
quan estava al Govern va intentar acordar dues permutes amb el propietari, però no es va 
arribar a un acord. Afegeix que, atès que des del 1989 el planejament permet l’expropiació, si 
després d’explorar totes les possibilitats no s’arriba a un acord amb el propietari, s’haurà 
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d’establir el preu de l’expropiació —també hi ha el perill de caiguda del mur que dona al pati, 
cosa que posa en risc els nens. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, conscient de les necessitats 
d’ampliació de l’escola i del fet que el mur de protecció ha tret espai al pati, i que entén que la 
via d’actuació ha de ser la negociació i que l’expropiació sempre ha de ser l’última opció per 
adquirir una propietat. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot favorable. 
 
La Sra. ORTIZ agraeix que s’hagi acceptat la transacció, que entén que reconeix com s’ha 
arribat fins al moment actual i el treball que s’ha fet fins ara, i comenta que a la propera sessió 
del Plenari del Districte hi ha tres propostes sobre aquesta qüestió. 
Exposa que el 2015, ella com a regidora del Districte i altres membres del Govern es van reunir 
amb l’AMPA de l’escola, i el 2016 ja van començar les negociacions per ampliar l’espai (es va 
oferir un primer solar per a una permuta). 
Observa que «expropiació urgent» podria considerar-se un oxímoron, ja que una expropiació 
conflictiva pot trigar quatre o cinc anys. Per això, calia cercar un acord per resoldre el problema 
—el canvi en els hereus enmig de la negociació va dificultar-la encara més—, i fa quinze dies 
hi va haver una primera proposta de preacord. Explica que ara cal veure quina és la valoració 
per a l’expropiació amistosa o acordada, quin és el valor que ofereix la propietat i, a partir 
d’aquí, acabar-ho de tancar amb Patrimoni. Subratlla que el Govern vol que l’escola pugui fer 
ús del solar al més aviat possible. 
A continuació, assenyala que els problemes d’espai de l’escola es van agreujar durant el 
mandat del Sr. Trias, ja que s’hi van posar dos bolets en quatre anys, alhora que es tancava una 
línia de l’escola pública que hi ha al costat, un gran error de planificació que ha dificultat 
encara més la situació d’aquells infants i que, per tant, ha intensificat encara més la urgència.  
En darrer lloc, remarca que el Govern municipal actual ha treballat des del primer dia per 
resoldre una qüestió que es va agreujar durant el mandat anterior. Concreta que, entre altres 
accions, s’ha planificat nova oferta d’escola pública, s’ha ampliat Ignasi Iglesias i s’ha ampliat 
una nova escola a la Sagrera, actuacions que eviten la massificació dels edificis. 
 
La Sra. ROGNONI diu a la Sra. Ortiz que en política cada moment té uns problemes diferents 
als quals cal donar solució (en el mandat anterior es va solucionar el problema que hi havia i 
ara se n’ha de solucionar un altre), i esmenta el filòsof Popper, que parla dels problemes pn, fins 
a l’infinit (quan se soluciona el problema p1, se’n genera el p2, i així successivament). 
A continuació, agraeix el suport de tots els grups i explicita que en aquest moment cal 
solucionar el problema de seguretat de l’escola, les humitats i la cessió de l’espai (fonamental 
per solucionar els dos primers). 
Celebra que ja s’hi hagi començat a treballar i observa que, atès que els hereus són conscients 
que el solar està afectat des dels anys noranta, hi estan d’acord i, per tant, això segurament no 
acabarà amb cap contenciós (saben que hi estarien cinc anys, perdrien diners i no els serviria de 
res perquè al final hi hauria expropiació forçosa). Afegeix que la negociació no és complexa i 
insisteix que la fórmula que s’apliqui s’hauria d’aplicar el 2019 i hauria de tenir en compte la 
qüestió de la seguretat. 
Per acabar, diu al Sr. Blanco que primer cal fer la cessió del solar i solucionar la qüestió 
patrimonial i, després, solucionar el problema d’humitats mentre es fa el pla d’usos del que s’hi 
haurà de construir a sobre. 
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El Sr. BLANCO agraeix les explicacions, però demana que el problema no s’allargui fins a 
l’infinit i que paral·lelament a la iniciativa de l’Ajuntament, la Generalitat treballi en la 
redacció del projecte i la licitació de l’obra. 
D’altra banda, indica que el seu grup, que entén que l’expropiació forçosa no és la via més 
desitjable perquè donaria lloc a demandes i a un contenciós i això allargaria el procés molts 
anys, hi donaria suport si no hi hagués més remei. Subratlla, però, que primer cal explorar totes 
les vies de negociació per intentar aconseguir un acord positiu per a l’Ajuntament que faci que 
disposi dels terrenys al més aviat possible. 
Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. BENEDÍ manifesta l’acord del seu grup que l’expropiació forçosa ha de ser l’última 
opció. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Rognoni 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 amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Que 

l’Ajuntament de Barcelona continuï treballant per a l’adquisició urgent del solar en la forma 

d’expropiació pactada del preacord assolit, situat al carrer Concepció Arenal 226, donant 

així resposta a la necessària ampliació de l’escola Mestre Enric Gibert i Camins. 

 
Del Grup Municipal Cs: 
 

5.-  (M1519/10140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern 
municipal en coordinació amb l’agència de salut pública ampliï els recursos en campanyes de 
detecció i prevenció del VIH així com la realització d’una campanya de sensibilització per 
lluitar contra l’estigmatització que pateixen les persones amb VIH. 
 
La Sra. BARCELÓ posa de manifest que l’1 de desembre, amb motiu del Dia Mundial de la 
Lluita contra la Sida, diverses entitats van reclamar un pacte social contra l’estigmatització que 
sovint pateixen les persones amb VIH, i assenyala que per primer cop des del 2012, el 2017 el 
nombre de persones diagnosticades a Barcelona no va descendir sinó que va augmentar (el 
2016 n’hi havia 6.350 i el 2017, 352 casos més, un increment del 4%), com també ho va fer el 
desenvolupament de la malaltia, que va augmentar un 18,9%, i el 2016 hi havia un 23% de 
persones que tenien VIH però no estaven diagnosticades, la qual cosa comporta un risc per a la 
salut. 
Subratlla que darrere les dades hi ha persones i famílies que pateixen per una malaltia crònica 
que requereix una medicació (amb efectes secundaris) de per vida i que té símptomes físics i 
psicològics: malgrat la intensa tasca que duen a terme totes les administracions públiques des 
dels anys vuitanta per posar fi a l’estigma social de les persones amb VIH, les entitats que hi 
treballen, que fan una feina extraordinària, continuen parlant de pressió social, que sovint 
provoca aïllament social i problemes en l’àmbit laboral, tot plegat molt vinculat a molts 
prejudicis sobre el VIH que cal continuar combatent amb més mesures. 
Manifesta la convicció del seu grup que cal treballar molt la prevenció, que ha d’estar 
vinculada a l’educació i a les etapes escolars, per evitar els prejudicis i disminuir els casos de 
VIH, una malaltia de transmissió sexual que també pot contagiar-se pel consum de drogues. 
Per acabar, agraeix l’esmena presentada pel Govern i enuncia la proposició. 
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La Sra. ROGNONI expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la necessitat 
d’intensificar la lluita contra el VIH i contra l’estigmatització de les persones que el pateixen, 
que, com ha explicat la Sra. Barceló, han de prendre medicació contínuament i pateixen una 
forta discriminació social. 
Qualifica de molt greu, pel risc que comporta, que el 2016 hi hagués un 23% de persones que 
no sabien que tenien el VIH; comenta que és interessant saber quants d’aquests casos van ser 
diagnosticats en controls analítics i rutinaris i quants per anàlisis per patologies associades, i 
remarca que el 2017 es van detectar 374 casos nous de VIH, dels quals 352 eren persones 
residents a la ciutat de Barcelona. 
Assenyala que la millor eina contra l’estigmatització seria trobar una cura —els científics ja hi 
treballen—, minimitzar el contagi i garantir que la informació arribi a tothom, ja que, en el 
moment en què es descuiden les campanyes, els indicadors tornen a pujar. 
Pels motius exposats, el seu grup, a part de donar suport a la proposició del Grup de Cs, ha 
presentat la declaració institucional corresponent al darrer punt de l’ordre del dia, que vol 
reivindicar la necessitat de trametre al més ràpidament possible la proposta proposada pel seu 
grup a Madrid, que va ser aprovada per unanimitat. 
 
La Sra. BENEDÍ recorda que el desembre del 2015 el Consell Plenari de Barcelona va signar 
una declaració institucional presentada pel seu grup mitjançant la qual s’adheria per unanimitat 
a la Declaració de París i, per tant, es comprometia a disposar dels recursos necessaris per 
assolir l’objectiu d’ONUSIDA de reduir significativament les noves infeccions del VIH abans 
del 2020 i assolir el 90-90-90 (que el 90% de les persones amb el VIH siguin coneixedores del 
seu estat, que el 90% de les persones que se saben infectades pel VIH rebin un tractament 
adequat i que el 90% de les persones en tractament tinguin una càrrega viral indetectable), 
fórmula amb què es redueix ràpidament el nombre d’infeccions i de morts provocades pel VIH 
i facilita arribar a l’objectiu de posar fi a l’epidèmia. 
Posa de manifest que a la Declaració de París, les alcaldesses i els alcaldes es van proposar 
posar fi a l’epidèmia de la sida a les ciutats l’any 2030, situar les persones al centre de l’acció, 
abordar les causes de risc, vulneració i transmissió, utilitzar la resposta a la sida per a una 
transformació social positiva, crear i accelerar una resposta adequada a les necessitats locals, 
mobilitzar recursos per a la salut pública i el desenvolupament integrats, i unir-se com a líders 
de ciutats a aquesta lluita contra la sida. 
A continuació, pregunta què ha fet l’Ajuntament pel que fa a les quatre línies prioritàries a la 
ciutat: millorar la detecció del VIH i de les infeccions de transmissió sexual, especialment en 
les poblacions de més alt risc i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de 
desigualtat que pateixen; lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó 
d’infecció del VIH; treballar perquè totes les persones que viuen a Barcelona tinguin ple accés 
al sistema sanitari públic, especialment les persones amb risc elevat d’infecció o amb infecció 
documentada i per als col·lectius amb situacions més vulnerables, independentment de la seva 
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, i garantir l’educació en la 
salut i la promoció de la salut sexual incloent la reducció de danys des d’una perspectiva de 
drets i, per tant, abordar els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH, 
millorar l’apoderament de les persones positives pel VIH o altres ITS i del seu entorn 
immediat. D’altra banda, pregunta quin serà el futur del programa SIRIAN. 
En darrer lloc, indica que, pels compromisos adquirits en la declaració del 2015, en la 
declaració que se signarà avui i en la proposició, el seu grup hi vota a favor. 
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La Sra. ANDRÉS subratlla que cal un gran pacte social impulsat des de la política per lluitar 
contra l’exclusió i la discriminació que pateixen les persones amb sida, un gran percentatge de 
les quals pertanyen al col·lectiu LGTBI i, per tant, pateixen una doble discriminació. 
Tot seguit, expressa el reconeixement del seu grup pels col·lectius que treballen a favor de la 
detecció precoç i el diagnòstic de la sida, i de programes com Stop Sida i BCN Checkpoint 
(aquests amb col·laboració de l’Ajuntament), que necessiten un ampli pacte social i polític i 
més recursos. En aquest sentit, critica el Govern de l’Estat per haver reduït en un 70% des del 
2011 els recursos dedicats a la lluita contra la sida, la discriminació i programes de detecció, i 
manifesta el desig que el partit de Cs a Madrid mostri la mateixa sensibilitat que té la regidora 
Barceló i hi doni suport de manera efectiva demanant més recursos en lloc de votar 
pressupostos reduccionistes. 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup i demana que hi hagi un suport real i efectiu i 
no només declaratiu, amb accions concretes i col·laboració amb les entitats de l’àmbit, que en 
aquest moment se senten soles, com va posar de manifest la Plataforma Unitària d’ONG-Sida 
de Catalunya en la celebració del seu 20è aniversari. 
 
El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que tothom està 
d’acord que cal treballar i fer campanyes informatives, de prevenció i detecció del VIH, així 
com lluitar contra prejudicis que, tot i que s’hi ha avançat molt, encara persisteixen. 
D’altra banda, puntualitza que el vot a favor de la proposició no significa que es pensi que el 
Govern no fa res, i pregunta quina mena de coordinació hi ha amb les entitats i amb la 
Conselleria de Sanitat per dur a terme tota la feina que es fa en aquest àmbit. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la proposició, a la qual dona suport, i la declaració institucional 
corresponent al darrer punt de l’ordre del dia, i demana que es faciliti informació sobre les 
accions i els recursos de què constarà la campanya, l’objectiu de la qual és que no augmenti el 
nombre d’afectats, i que s’insti el Govern de la Generalitat a donar suport total a la recerca 
biomèdica, capdavantera a Catalunya. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 
 
La Sra. TARAFA agraeix la transacció i exposa alguns fets que confirmen que es treballa amb 
l’objectiu que recull la proposició. 
En primer lloc, assenyala que a l’acte de l’1 de desembre les entitats van agrair públicament la 
feina feta per l’Ajuntament (no pas per totes les institucions) i posa de manifest que aquest ha 
estat el període en què més diners i esforços s’han invertit en la lluita contra la sida, però si es 
pot arribar fins on s’arriba és gràcies a la feina feta anteriorment (tots els governs hi han tingut 
sensibilitat). 
Entén que la societat pot haver abaixat la guàrdia amb la malaltia, però que l’Administració no 
ho ha fet en cap cas, i ha posat l’accent en la prevenció i en la detecció precoç amb l’objectiu 
que no hi hagi noves infeccions a la ciutat. 
Agraeix que els grups que governen a altres administracions estiguin d’acord amb la 
proposició, ja que una de les queixes que van manifestar les entitats l’1 de desembre va ser que 
la Generalitat no ha invertit els diners que havia dit que invertiria en la lluita contra la sida ni ha 
executat l’acord del Parlament. Demana, per tant, la col·laboració de totes les administracions. 
Explica que el Grup de BC va plantejar la transacció perquè el tema s’està treballant de manera 
unitària en totes les administracions, ja que a l’Estratègia per la salut sexual i reproductiva hi ha 
la Generalitat a través del Consorci Sanitari de Barcelona, l’Agència de Salut Pública, totes les 
entitats de lluita contra la sida i la societat científica, i es treballa en cinc fronts: educació, 
comunitat comunitària i familiar, atenció integral, recerca i comunicació. 
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Indica que dins de l’àmbit de comunicació ja s’ha fet un model de formació que s’està 
elaborant i al gener es porta a tots els agents de formació de Ciutat Vella i posteriorment a tots 
els districtes. Concreta que es tractarà d’una campanya de formació i comunicació, amb una 
guia de recursos per difondre als districtes qüestions de prevenció i detecció precoç i on es 
poden fer les proves de detecció precoç. També es treballa l’acompanyament a les persones i la 
lluita contra l’estigma, i s’ha fet un disseny de materials en una campanya en línia amb 
WhatsApp i Telegram a diferents àmbits, una part de la qual ja s’ha executat i una altra que 
s’ampliarà, no només sobre el VIH, sinó sobre la salut sexual i reproductiva, ja que, per 
exemple, els nivells de sífilis i gonocòccia són més alts dels desitjables. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix el suport de tots els grups i la sensibilitat amb què han parlat del 
tema, i demana que es reflexioni sobre l’efectivitat de les campanyes, atès que, malgrat els 
esforços i la gran feina feta, el nombre d’infeccions per VIH ha augmentat. D’altra banda, 
subratlla que totes les administracions públiques han de complir les seves responsabilitats i 
agraeix que l’Ajuntament posi èmfasi en les mesures de prevenció i detecció, així com en les 
campanyes de sensibilització. 
 
La Sra. ROGNONI assenyala que l’últim informe de salut pública indicava que havien 
augmentat les ITS en general, no només el VIH, de manera que cal treballar conjuntament el 
VIH amb totes les adjacents. 
 
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 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 Esport acorda: Que el Govern municipal dins de 

l’estratègia de Salut Sexual i Reproductiva ampliï els recursos en campanyes de detecció i 

prevenció del VIH així com la realització d’una campanya de sensibilització per lluitar 

contra l’estigmatització que pateixen les persones amb VIH. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 

6.-  (M1519/10121) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a: - Unificar els tràmits exigits per l’Ajuntament per a l’organització de correfocs, de 
manera que les colles de foc i bestiari hagin de complir els mateixos requisits i aportar la 
mateixa documentació a tots els districtes de la ciutat; - Assegurar que els tècnics municipals 
que col·laboren en l’organització de correfocs adquireixin una formació bàsica sobre el que 
suposa una manifestació festiva amb ús de pirotècnia; - Elaborar un calendari que aplegui la 
totalitat de festes del foc que se celebren a Barcelona, on s’assenyali l’afectació temporal i 
espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.), i que sigui accessible tant als diferents 
organismes municipals amb competències sobre la via pública com al conjunt de la ciutadania. 
 
La Sra. BENEDÍ dona les gràcies a la Sra. Mercè Ayora, delegada de la territorial de Barcelona 
ciutat de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, present a la sala, i als membres 
de les colles de foc i bestiari que estan seguint la sessió per streaming, i subratlla que, 
indubtablement, els correfocs han esdevingut una de les manifestacions més significatives de la 
cultura popular, amb un caràcter lúdic i participatiu que fa que siguin un element central de les 
festes majors de tots els barris de la ciutat i hi confereixen un paper singular en les festes 
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majors d’hivern i d’estiu de la ciutat (Santa Eulàlia i la Mercè). Observa que si això és així és, 
en gran part, gràcies a l’esforç i la tenacitat de les dones i els homes i de famílies senceres que 
formen part de les colles de foc i bestiari que hi ha disseminades per tot Barcelona, persones 
que s’estimen i viuen amb passió la cultura popular del país i la volen compartir amb la resta de 
barcelonins i barcelonines, i que, per sobre de tot, s’estimen el seu barri i la ciutat i en volen fer 
un lloc millor per a tothom, motiu pel qual s’impliquen fortament en el teixit associatiu cultural 
i veïnal local. 
Remarca que el compromís de les colles de foc i bestiari de la ciutat fa que any rere any 
participin en el correfoc de la Mercè a la via Laietana, malgrat haver proposat a l’Ajuntament 
des de ja fa temps recorreguts alternatius més adients; que continuïn organitzant el correfoc 
infantil de Santa Eulàlia, el «correfoc dels petits», encara que el Govern municipal impedeixi 
que els nens i les nenes de les colles surtin a la plaça de Sant Jaume per la porta principal de 
l’Ajuntament, com estableix el Protocol festiu de la ciutat de Barcelona, i que continuïn 
organitzant correfocs per tots els barris encara que, mandat rere mandat, l’Ajuntament 
desatengui les seves peticions més elementals, unes peticions que ERC presenta avui en aquesta 
comissió en forma de proposició. 
Assenyala que els correfocs i els actes de foc estan sotmesos a la instrucció tècnica 
complementària número 18 de la Generalitat (ITC 18), una norma de seguretat estricta que els 
organitzadors han de complir rigorosament, i, alhora, les colles de foc i bestiari han de fer front 
a un seguit de tràmits municipals que exigeixen una documentació que pot variar d’un districte 
a un altre. Per exemple, hi ha disparitat de criteris entre districtes a l’hora d’autoritzar el 
llançament de castells de focs; els certificats de pirotècnia no es demanen amb el mateix 
termini ni el mateix grau de detall arreu, i en alguns districtes són les colles les que han 
d’aportar els certificats de la Delegació de Govern de l’Estat, un tràmit que correspon al 
districte. 
Subratlla que davant el risc que comporta qualsevol correfoc, el personal tècnic municipal que 
participa en la seva coordinació hauria d’estar familiaritzat amb el que suposa una manifestació 
festiva amb ús de pirotècnia, però la realitat és que fins i tot n’hi ha que desconeixen la ITC 18 
i l’abast de la documentació que comporta. Per això, el seu grup entén que és necessari que 
adquireixin una formació bàsica com ara la de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), 
que s’exigeix a tots els membres de les colles de foc i bestiari i que és una formació mínima 
que se’ls pot proporcionar a la mateixa Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i la 
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, acreditada per la Direcció General de Cultura 
Popular i Tradicional de la Generalitat. 
D’altra banda, observa que, malgrat la periodicitat anual consolidada dels correfocs (en molts 
casos formen part del Protocol festiu de la ciutat de Barcelona o dels protocols dels districtes 
que en tenen de propis), massa sovint la celebració d’aquests coincideix en l’espai públic amb 
altres activitats, com ara filmacions o obres no urgents de millora de la via pública, o es veuen 
pertorbats pels horaris de serveis municipals, com ara el de neteja dels vials o recollida 
d’escombraries, interferències que poden arribar a posar en perill la seguretat dels participants 
en el correfoc, malgrat les reiterades denúncies que fan les colles de foc i bestiari amb una 
barreja d’estupefacció, impotència i enuig davant la persistència dels problemes, quan es tracta 
d’una situació que es pot evitar si es millora la coordinació dels organismes municipals amb 
competències sobre la via pública, ja que només caldria evitar atorgar llicències que provoquin 
duplicitats d’activitats i modificar de manera excepcional l’horari d’alguns serveis quan calgui. 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició. 
 
El Sr. CIURANA expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, que subscriu 
plenament les paraules de la Sra. Benedí, i manifesta la sensació que amb el canvi de mandat hi 
va haver un trencament de la memòria sobre el que significa el Protocol festiu per a la ciutat, 
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que té rang de reglament orgànic de la ciutat, és d’obligat compliment i preveu coses tan 
diverses com si l’alcalde o l’alcaldessa han d’estar al balcó en el moment que balla l’àliga o si 
els gegants surten per un lloc o per un altre. Subratlla que tant els responsables polítics com els 
responsables tècnics han de conèixer aquest protocol. 
D’altra banda, posa èmfasi en la importància que els tècnics responsables o els funcionaris 
responsables coneguin les instruccions tècniques existents: totes les persones que tinguin a 
càrrec seu la supervisió o l’atorgament de llicències d’activitats de cultura popular i tradicional 
(en aquest cas, de colles de foc) les han de conèixer des d’un punt de vista històric, cultural i 
tècnic. 
En tercer lloc, coincideix que cal evitar que aquestes activitats es vegin alterades, per exemple, 
pel camió de la neteja, i proposa que es valori l’opció de crear una comissió de cultura popular i 
tradicional, que treballi d’una manera similar a com ho fa la Barcelona Film Commission en el 
cas de les filmacions, per vincular tots els organismes responsables en activitats d’aquestes 
característiques i coordinar-les entre elles. 
 
La Sra. BARCELÓ saluda la representant del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i els 
diables i dimonis que segueixen la sessió per streaming, protagonistes d’una activitat 
tradicional a Barcelona, considerada art per algunes persones (com ara ella), de la qual cal 
garantir la continuïtat, així com la seguretat i l’agilitat en els tràmits. 
Manifesta sorpresa pel fet que no existeixin ja l’ordre i la planificació en l’execució dels 
correfocs que demana la proposició, i pregunta al Govern si realment no existeix un document 
que unifiqui aquesta qüestió, per quin motiu no hi ha el calendari que demana la proposició i si 
els responsables dels districtes en tenen la formació necessària (en cas contrari, l’haurien de 
rebre immediatament). Subratlla que, sense calendari i sense una bona planificació en un tema 
tan important per a la ciutat, és fàcil que sorgeixin incidències i que coses que haurien de 
funcionar sense problemes no puguin desenvolupar-se amb normalitat. 
Per acabar, vota a favor de la proposició i pregunta al Govern què ha fet en aquest àmbit i 
quines mesures es prendran perquè els correfocs de Barcelona es desenvolupin amb la 
planificació i l’ordre necessaris. 
 
La Sra. ANDRÉS saluda la representant del Bestiari Festiu de Barcelona i agraeix les 
aportacions que fan a la cultura popular de Barcelona i dels barris en festes majors i altres 
esdeveniments, aportacions fetes per persones voluntàries i generoses que hi dediquen temps i 
esforç. Subratlla que davant l’esforç d’aquestes persones, l’Administració ha de reduir al 
màxim les dificultats amb què es troben a l’hora d’organitzar activitats per al gaudi de tothom, 
i, per tant, reduir i unificar tràmits, tot entenent les peculiaritats de cada districte. 
Coincideix que cal facilitar formació als tècnics i les tècniques dels districtes, que sovint es 
troben amb realitats que no coneixen i que tenen una elevada complexitat tècnica, i que 
convindria disposar d’una taula de ciutat per coordinar una activitat cada cop més àmplia. 
Entén que aquesta mateixa taula podria treballar la formació bàsica que han de tenir tant els 
tècnics i les tècniques dels serveis personals o tècnics dels districtes com la Guàrdia Urbana, els 
Serveis de Prevenció i tothom que intervé en aquestes activitats. 
A continuació, expressa el vot favorable del seu grup, disposat a col·laborar en tot allò que 
pugui i aportar els seus coneixements de la ciutat, i demana als membres del Govern que, si és 
possible, durant l’espectacle de la Mercè estiguin al balcó fent un reconeixement institucional a 
les colles (alguns anys hi ha hagut més representants de l’oposició que del govern). 
 
El Sr. VILLAGRASA subratlla que els correfocs i les colles de diables formen part de la 
cultura i la tradició de la ciutat i, per aquest motiu, s’han de cuidar, i una manera de fer-ho és 
unificar els criteris, al marge de les especificitats de cada districte des del punt de vista urbà, i 
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facilitar els tràmits perquè les entitats puguin desenvolupar les seves activitats amb tramitacions 
senzilles i accessibles. 
Tot seguit, manifesta l’acord del seu grup amb el fet que es faciliti als tècnics la informació i la 
formació que necessitin i vota a favor de la proposició. 
 
La Sra. REGUANT expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposició, subscriu les paraules de la Sra. Benedí i 
recorda que fa aproximadament dos anys ell mateix, en nom d’ERC, va presentar una 
proposició perquè s’elaborés un calendari que recollís totes les manifestacions culturals de la 
ciutat de Barcelona i els usos per evitar que es trepitgessin. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Cultura. 
 
El Sr. SUBIRATS manifesta que comparteix la filosofia de la proposició i el fet que cal 
millorar; explicita que totes les activitats que fan les colles o gairebé totes es fan a la via 
pública i en un marc de festes majors, i posa de manifest que des del 2012 han augmentat els 
requisits que s’han demanat per fer aquest tipus d’activitats a la via pública, sobretot perquè la 
Generalitat ha hagut d’implementar una nova normativa europea. Afegeix que es va crear una 
comissió intermunicipal en l’àmbit de via pública per estudiar les noves reglamentacions i això 
ha permès, gràcies a la Carta municipal, que Barcelona tingui certa autonomia a l’hora de 
plantejar aquesta normativa. 
Puntualitza que la diferència de criteris entre districtes existeix en molts altres casos, ja que la 
descentralització dona lloc a aquesta capacitat d’adaptació a diferents realitats —fins i tot 
l’existència de les disset comunitats autònomes genera un debat sobre les diferències entre 
comunitats pel que fa a la contractació pública— i, en aquest cas, entén que caldria fer una 
normativa de bases que fos comuna per al conjunt de la ciutat però que incorporés realitats 
diferents en funció dels barris (amb densitats i mides de les vies públiques diferents, entre altres 
coses). Subratlla que cal evitar que la unificació doni lloc a una centralització rígida que no 
tingui en compte les diferències de districtes, però aclareix que això no és una resposta negativa 
a la demanda que hi ha, sinó la constatació que no es pot respondre de manera unitària i 
homogènia a una ciutat diversa. 
A continuació, posa de manifest que les entitats de cultura popular s’han queixat molt a la 
Comissió de Cultura Popular del Consell de Cultura d’aquestes incidències i la qüestió es va 
traslladar a la Comissió d’Esdeveniments, i s’entén que en part s’ha implementat en els nous 
procediments, els que hi ha en la gestió telemàtica de petició de permisos del portal de 
llicències. 
Per acabar, remarca que el Govern està a favor del que s’ha dit i intentarà fer un calendari anual 
d’actes de foc que permeti que el problema es resolgui, així com que l’ICUB aporti 40.000 
euros anuals que permetin incorporar tots els serveis sanitaris de Creu Roja necessaris i avançar 
en la formació que cal fer amb els tècnics. 
 
La Sra. BENEDÍ agraeix el suport unànime a la proposició i demana que en el moment 
d’implementar les accions, es mantinguin informades les colles de foc i se’ls demani l’opinió, 
ja que la seva àmplia experiència fa que hi tinguin molt a aportar. 
 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ciurana 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, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la 

CUP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 
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Del Grup Municipal PSC: 
 

7.-  (M1519/10133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: que el Govern 
municipal garanteixi una cobertura de l’atenció d’emergències i urgències socials adequada a 
les necessitats actuals de risc social a la ciutat i elabori un nou plec de contractació pel Centre 
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, amb la suficient dotació econòmica i les 
adients condicions laborals i professionals pels treballadors i treballadores del mateix, per 
assolir aquest objectiu i que el servei es pugui prestar amb qualitat. 
 
La Sra. BENEDÍ recorda que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb la proposició del 
Grup de la CUP corresponent al punt 9 de l’ordre del dia i la pregunta del Grup Municipal 
Demòcrata corresponent al punt 17, i dona la benvinguda als treballadors i les treballadores del 
CUESB presents a la sala. 
 
La Sra. ANDRÉS saluda els treballadors i les treballadores del CUESB presents a la sala, que 
sobretot posen de manifest la necessitat de resoldre la situació en què es troben, i indica que el 
CUESB, que ofereix un servei essencial per a Barcelona i que és ben valorat, l’any passat va 
atendre més de 20.000 persones en situació de vulnerabilitat i de gravetat excepcional, com va 
fer en l’horrorós atemptat que va patir la ciutat. Observa que si bé la seva tasca imprescindible 
gaudeix d’un gran reconeixement institucional i social, actualment els treballadors i les 
treballadores, grans professionals, estan vivint una gran incertesa i frustració atès que el 
concurs que s’havia convocat ha quedat desert i el Govern municipal ha negociat un conveni 
per als treballadors i les treballadores municipals que garanteix condicions de treball i pau 
social, però, en canvi, en deixa fora els treballadors i les treballadores d’empreses de serveis 
externalitzats que va prometre que municipalitzaria. 
Subratlla que el Govern ha de resoldre aquesta situació que ell mateix ha generat i tornar a 
garantir la pau social que existia abans que ell arribés i generés una elevada conflictivitat social 
que abans de veure’s al CUESB ja s’ha vist a Teleassistència i a Atenció a la Dependència. 
Remarca que el CUESB s’ha fet càrrec de realitats creixents a la ciutat amb sobrecàrregues de 
fins a un 30%, ja que ha hagut d’atendre totes les situacions que no atenen els serveis ordinaris, 
per exemple, refugiats no atesos pels SAIER, comunicació de males notícies contínuament, 
cobertura de formació de centres de Serveis Socials o atenció als desnonaments urgents, i la 
sobrecàrrega va acompanyada de l’empitjorament de les condicions de treball, que millorarien 
amb un increment salarial del 25%. 
El Grup del PSC entén que el Govern s’hi ha d’implicar, sobretot per la responsabilitat 
d’atendre les seves promeses electorals, i donar una bona resposta als treballadors i les 
treballadores d’un servei que funciona molt bé precisament gràcies a la plantilla i a la direcció 
de la plantilla, així com a la gestió implicada per part dels serveis de gestió de l’Ajuntament.  
En darrer lloc, subratlla que cal una resposta política i que aquesta ha de ser immediata, ja que 
aquest personal no pot continuar treballant en les condicions en què ho està fent i en una 
situació d’incertesa i intranquil·litat. 
 
La Sra. REGUANT posa de manifest que el seu grup comparteix que el CUESB, amb alguns 
serveis tancats a la ciutat, és un servei essencial —en alguns casos, l’únic— per atendre en 
situacions d’emergència i vulnerabilitat, que van des dels desnonaments a la gent gran en 
situació de risc social, passant per la violència de gènere i les persones immigrants, refugiades 
o sense llar, entre d’altres. 
Recorda que el seu grup sempre ha apostat per la municipalització d’aquest tipus de serveis, 
però actualment els treballadors i les treballadores del CUESB es troben en una situació molt 
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concreta després de deu anys de congelació de condicions laborals, de salaris, etc., amb la 
gestió del servei externalitzada i una certa paràlisi provocada per un concurs que va quedar 
desert com a conseqüència d’algunes modificacions en el plec de clàusules. En aquest sentit, 
assenyala que caldria aprofitar que s’ha de tornar a redactar aquest plec per incorporar-hi les 
millores que beneficiarien el personal i, sobretot, les veïnes de la ciutat en situació de 
vulnerabilitat, i reconeixerien la gran feina que fan les treballadores. 
Remarca que a l’hora de redactar el plec caldrà parlar amb les treballadores i tenir en compte el 
que demanen, entre altres coses, la pujada del 25% del salari al conjunt de la plantilla i la 
millora de totes les condicions, així com que el plec incorpori millores laborals respecte del 
plec anterior i, sobretot, respecte del que va quedar desert, les modificacions del qual no 
estaven 100% acordades amb la plantilla i, per tant, no recollien part de les necessitats del 
servei. 
Conclou que el Govern ha d’assumir les demandes de les treballadores, entre les quals hi ha 
l’augment del 25% del salari. 
 
La Sra. FANDOS posa èmfasi en la importància del CUESB, obert 24 hores al dia tots els dies 
de l’any, com a servei social, i subratlla que cal passar de les paraules a les accions de govern. 
A continuació, explica que la petició del mandat anterior referent al CUESB era millorar 
l’espai, aleshores inadequat per als serveis que s’hi feien, per millorar la comoditat tant dels 
treballadors com de les persones usuàries, i es va fer una gran aposta per millorar les 
condicions laborals de l’espai, també amb la voluntat de crear un segon centre per dividir la 
feina (recorda que la cobertura s’havia ampliat amb els serveis a l’AMB), mentre que en aquest 
mandat el que cal fer és revisar les condicions laborals mitjançant un nou plec. Pregunta al 
Govern com valora el fet d’haver tret un concurs al qual no s’ha presentat cap empresa. 
Posa en relleu la magnífica tasca que fan els treballadors del CUESB —subratlla que se’ls ha 
de veure en acció per entendre-ho realment— en casos com els atemptats de l’any passat, 
incendis o qualsevol emergència que hi hagi a la ciutat, així com en situacions molt difícils, 
com ara quan en un accident mor un nen i s’ha d’atendre la família. Remarca que tothom hauria 
de reconèixer i agrair aquesta feina impagable. 
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del PSC i a la de la CUP, si bé 
assenyala que la seva intenció inicial en aquesta segona era abstenir-s’hi, ja que no compartia el 
fet que es fixés un augment de sou lineal del 25%, sinó que entenia que calia estudiar més 
aquest aspecte, ja que potser en alguns casos es concloïa que aquest percentatge havia de ser 
inferior i en d’altres, superior. Tanmateix, després de parlar-ne amb els treballadors i tenint en 
compte la manera de treballar del Govern, entén que si es deixés obert, quedaria en res, per la 
qual cosa és positiu posar una xifra i, a partir d’aquí, treballar-la amb ells per arribar a la xifra 
final. 
Per acabar, celebra que avui la CUP no demani la funcionarització del servei sinó una revisió, i 
comenta que, si bé el seu grup és partidari que el servei es presti mitjançant empreses, entén 
que la situació laboral dels treballadors ha de ser la mateixa que la dels treballadors de 
l’Ajuntament, ja que, si no, hi ha conflicte. Afegeix que avui hi ha l’oportunitat de revisar un 
plec per tenir-ne un que sigui exemplar i marqui el camí de la resta de plecs. 
 
La Sra. BARCELÓ saluda els treballadors presents a la sala i els agraeix la feina que fan tant 
en situacions com la dels atemptats com en el dia a dia, i subratlla que passi el que passi, i amb 
suport o sense suport de les administracions públiques o del Govern, aquests treballadors 
sempre hi són. 
Tot seguit, indica que el que demanen aquests treballadors és simplement tenir unes bones 
condicions laborals per exercir una feina que no sempre és fàcil i que de vegades han de 
desenvolupar sense disposar dels recursos necessaris i en situacions molt greus: per exemple, a 
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Barcelona hi ha entre vuit i nou desnonaments diaris i a la Mesa d’Emergència habitacional hi 
ha gairebé 400 famílies que tenen adjudicat un habitatge però no el reben. Remarca que atendre 
aquestes famílies al CUESB suposa una sobrecàrrega emocional per a les persones que hi 
treballen, agreujada pel fet que sovint l’Administració pública no els facilita recursos per donar 
solucions a les famílies. Comenta que, per exemple, són aquests treballadors, i no 
l’Administració pública o el Govern municipal, els que han de comunicar a una persona sense 
llar que no hi ha places disponibles. 
Subratlla que darrere de cada número hi ha la història d’una família amb problemes, i observa 
que el CUESB no només atén gent de Barcelona, sinó també persones de 19 municipis de 
l’AMB. 
D’altra banda, posa de manifest que el Govern va prometre la municipalització del servei i no 
l’ha dut a terme, i qualifica de sorprenent que s’hagi fet un concurs que ha quedat desert i el 
Govern no s’hagi posat en contacte amb els grups per parlar-ne. 
Conclou que cal reflexionar sobre tot el que ha passat i que el fet que el concurs hagi quedat 
desert pot ser una bona oportunitat per fer un plec de clàusules negociades amb tots els 
treballadors del CUESB, que són els que donen les solucions d’emergència a les persones en 
risc d’exclusió social. 
 
La Sra. BENEDÍ posa èmfasi en el fet que el CUESB funciona 24 hores al dia tots els dies de 
l’any i atén situacions d’emergència i d’urgència social a la ciutat amb un equip de 
professionals especialitzats en l’atenció a persones que es troben en situacions de crisi, i 
observa que aquest no és l’únic servei d’atenció a les persones de l’Ajuntament la plantilla del 
qual denuncia la seva precarietat laboral. Explica que, en aquest cas, es denuncia el 
deteriorament de les condicions laborals fruit de la situació creada arran del nou plec de 
condicions que ha de regir la concessió o renovació del servei i que en la darrera convocatòria 
ha quedat desert. Comenta que aquesta manca d’empreses interessades a participar-hi és una 
prova més de la complexitat de la tasca que realitza el CUESB, amb unes condicions 
econòmiques al plec totalment insuficients per garantir el bon funcionament del servei i les 
condicions laborals dignes que mereix la plantilla. 
A continuació, esmenta algunes de les coses que van posar de manifest aquests treballadors en 
la reunió que hi va mantenir el seu grup, com ara que un dels companys va tenir el sobrenom 
d’«el novato» durant sis anys perquè després d’ell ja no va entrar cap altra persona professional 
nova a la plantilla, ja que prefereixen anar a un altre servei que els compensa molt més en tots 
els sentits, o que alguns tècnics han de fer un esforç físic considerable a l’hora d’ajudar una 
persona gran que ha caigut o alguna altra emergència que requereix un sobreesforç, cosa que, a 
la llarga, provoca lesions musculars, i amb el sou que cobren sovint no es poden permetre 
assistir amb un mínim de regularitat a un fisioterapeuta. Comenta que l’empresa està vinculada 
al conveni d’acció social, però això tampoc no dona resposta a les necessitats de la plantilla del 
CUESB, de manera que potser algun dels sindicats haurà de sortir a reivindicar la precarietat 
del sector. 
Exposa que la plantilla del CUESB té el salari congelat des de fa deu anys, el temps d’atenció 
fa que molts cops els treballadors hagin d’estar atents i preparats les 24 hores del dia, no cobren 
complements de nocturnitat o per afrontar situacions d’emergència en dies festius assenyalats, i 
també reivindiquen millores pel que fa a la conciliació familiar i laboral. D’altra banda, indica 
que els últims anys les necessitats socials que s’han de cobrir a Barcelona han augmentat 
significativament, de manera que la plantilla ha d’assumir moltes més situacions d’urgència, 
per exemple relacionades amb gent gran en situacions de risc social, violències masclistes i 
persones migrades, refugiades o sense llar, i s’ha de fer càrrec de situacions de suïcidis, 
homicidis, accidents de trànsit, incendis i altres situacions crítiques des del primer moment. En 
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aquest sentit, fa una menció especial de la intervenció feta en els atemptats del 17 d’agost, una 
intervenció que valora i agraeix, ja que, sense ella, entén que tot hauria estat molt més difícil. 
Subratlla que la tasca que duen a terme diàriament aquestes persones implica una gran càrrega 
emocional per a elles, que senten que no estan ben acompanyades ni prou reconegudes, i 
assenyala que les propostes de millora que s’han aplicat fins ara no són les que la plantilla 
entén que necessita ni les que mereix, i, per aquest motiu, reclama condicions i sous dignes (les 
medalles no solucionen els problemes), i el Grup Municipal d’ERC vota a favor tant de la 
proposició del PSC com de la del Grup de la CUP. 
 
El Sr. VILLAGRASA afirma que el Govern és víctima de les seves contradiccions, ja que va 
dir que municipalitzaria tots els serveis, i observa que quan es governa es comprova que la 
realitat és més complexa del que sembla des de fora. 
Dit això, exposa que el CUESB va ser creat per l’Ajuntament el 1975 i al juny del 2014 se’n va 
inaugurar un nou centre, al carrer Llacuna, gràcies al qual van millorar les condicions de 
treball, i observa que fins ara els treballadors mai no s’havien queixat de la manca d’atenció per 
part d’un govern. 
Subratlla que externalitzar un servei no significa precaritzar-lo ni precaritzar les condicions 
laborals dels treballadors, però el Govern, com va passar amb el contracte dels treballadors del 
Servei d’Atenció a la Dependència, ha donat més pes al criteri econòmic, i no hauria de ser així 
quan s’intenta externalitzar un servei que afecta directament les persones, cas en què cal donar 
el pes a la qualitat del servei i a les condicions laborals. Subratlla que els treballadors del 
CUESB atenen les persones quan es troben en el punt més àlgid del problema, la qual cosa 
provoca un gran desgast emocional i psicològic. 
A continuació, expressa l’opinió que si el concurs ha quedat desert segurament és perquè cap 
concessionari l’ha vist rendible, quan és responsabilitat de l’Ajuntament fer plecs que permetin 
que les empreses guanyin diners i que les condicions dels treballadors siguin les millors 
possibles, i remarca que BC, un partit que suposadament havia de ser el partit del carrer i del 
poble, no atén els treballadors de serveis que afecten directament la qualitat de vida de les 
persones. 
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del PSC i l’abstenció a la del 
Grup de la CUP. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de totes dues proposicions i qualifica de positiva la unanimitat 
que han generat. Entén que s’estan donant les condicions per transmetre un gran missatge i 
exemplaritzar la voluntat del Consistori, de tots els grups, de concretar sobre paper, en uns nous 
plecs justos, dignes i progressistes, el reconeixement i l’agraïment a tots els treballadors del 
CUESB i, extensivament, a tots els treballadors socials. 
 
La Sra. ORTIZ dona la benvinguda als treballadors i les treballadores del CUESB i comenta 
que en nombroses ocasions els ha agraït la feina que fan i el Govern, que ha pogut viure 
aquesta feina en directe i acompanyar-los, és molt conscient que és un servei extraordinari i 
entén que hauria de ser motiu d’orgull per a tota la ciutat. 
Subratlla que difícilment s’entendria la feina d’intervenció social que fa el conjunt de 
l’Ajuntament si no existís el CUESB però, tot i així, aquesta no està prou reconeguda 
(coincideix que el reconeixement d’una feina està en el seu valor i en el reconeixement 
retributiu i no pas en les medalles). 
Pel que fa al concurs que ha quedat desert, assegura que es va treballar molt el plec per veure 
quins eren els marges legals existents a l’hora d’elaborar un plec de contractació i reconèixer 
una dècada sense reconèixer els increments, i es va parlar amb sindicats, es va intentar trobar 
una escletxa al conveni vigent per introduir plusos i reconeixements de categories, entre altres 
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coses, que permetessin reconèixer l’increment salarial, tot sabent que l’Ajuntament, per llei, en 
un contracte d’un servei externalitzat no pot establir quant cobra una persona, malauradament. 
Concreta que en el plec que es va fer s’incrementaven els plusos veient a cada categoria quins 
plusos es podien reconèixer de penositat, nocturnitat i perillositat per, a partir d’aquí, 
reconèixer increments salarials, i el plec ja incorporava un increment d’1,1 milió d’euros 
destinat majoritàriament a salaris. Afegeix que el plec també incorporava la reducció d’hores i 
l’increment del nombre de treballadors en totes les categories, en els torns, etc. —s’ofereix per 
ampliar aquesta informació per escrit—, però observa que paral·lelament hi va haver la 
negociació del quart acord per l’ocupació i la negociació col·lectiva que s’està negociant en 
l’àmbit estatal, i jurídicament en un plec no es pot reconèixer un conveni que no està signat. 
Dit això, assegura que entén la incertesa i el patiment que genera tenir un plec i no saber què 
passarà, i que es continuarà treballant i parlant amb sindicats —les negociacions estan 
avançades— per esmenar la situació. Especifica que ja s’està treballant en un nou plec per 
reconèixer un possible trasllat del quart acord estatal al conveni d’acció social i per intentar 
incloure —ahir es comentava aquesta qüestió amb Comissions Obreres— què és un servei 
d’acció social d’emergència (què significa, quines actuacions requereix, en quines condicions i 
quin plus d’atenció genera), cosa que el conveni d’acció social no reconeix i que permetria 
reconèixer moltes de les coses que s’han posat de manifest. 
Afegeix que es vol que el nou plec, que s’ha de treure a licitació entre el 31 de desembre i 15 de 
gener, incorpori increments (pel que fa als plusos, es vol que hi hagi increments d’entre el 10 i 
el 14%) i que el possible nou conveni que se signi pel que fa a retribució d’acció social 
reconegui també aquests increments. 
A continuació, explica que el Govern no pot votar a favor d’una proposició que demana un 
increment del 25% del salari perquè no és legal i el plec s’impugnaria, però insisteix que es 
treballa per trobar les escletxes que permetin fer aquest reconeixement salarial. 
Tot seguit, diu al Grup Municipal Demòcrata que la plantilla es queixa de la retribució dels 
darrers deu anys, però en el plec que es va fer fa quatre anys no es feia cap esment a cap 
increment retributiu ni hi havia cap reconeixement en aquest sentit, mentre que en el plec 
actual, tan criticat, augmenten els treballadors, es redueixen les hores amb la mateixa retribució 
i es reconeixen plusos i qüestions que mai no s’havien recollit en un plec. 
Demana al Grup Municipal Demòcrata, al PP i a Cs que reflexionin sobre com ha dificultat la 
reforma laboral avançar en les condicions dels convenis laborals, i qualifica d’hipòcrita el 
discurs del PP sobre salaris, precarietat laboral i convenis. 
Per acabar, puntualitza que el programa electoral de BC no incloïa la municipalització del 
CUESB, sinó que el primer any de mandat es va dir quins eren els serveis que podrien ser 
municipalitzables ateses les seves característiques de feina estructural, i del conjunt de l’Àrea 
de Drets Socials es van establir com a prioritaris els APC, el CUESB i el Servei d’Intervenció 
Social, i es treballa amb aquest horitzó, però, mentrestant, es treballa per un millor plec. 
 
La Sra. ANDRÉS celebra les darreres paraules de la Sra. Ortiz i subratlla que les promeses de 
municipalització s’han de fer amb seriositat, previsió i una dotació pressupostària important 
que permeti tirar-les endavant. 
Tot seguit, observa que, atès que els sous han estat congelats durant deu anys, es pot afirmar 
que dos governs consecutius no han treballat de manera proporcional a la importància i 
transcendència que té aquest servei, que cal millorar mitjançant el plec, que s’ha de treballar 
amb els i les representants dels treballadors i les treballadores i ha de recollir totes les 
reivindicacions possibles. Explicita que, per fer-ho, cal una dotació econòmica suficient, i 
esmenta algunes d’aquestes reivindicacions: l’increment de la plantilla, necessari per atendre 
les situacions creixents d’urgència i emergència a la ciutat, que responen a noves realitats pel 
que fa a refugiats, desnonaments, persones grans en situació de vulnerabilitat o violències 
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masclistes, que, malauradament, van en augment; l’increment salarial, per recuperar les pèrdues 
consecutives durant els darrers anys; noves maneres de fer i d’intervenir que facilitin la feina 
diària, i, si convé, descentralització, amb un altre espai que faciliti la mobilitat. 
En darrer lloc, posa èmfasi en el fet que el CUESB atén situacions molt crues i els seus 
treballadors i treballadores són qui reben els impactes forts de les vivències dels barcelonins i 
barcelonines, i vota a favor de la proposició de la CUP. Explica, però, que la intenció inicial del 
seu grup era abstenir-s’hi, atès que no és capaç de determinar la quantia de la pujada del sou ni 
si ha de ser lineal. En aquest sentit, assenyala que els treballadors diuen que ha de ser lineal 
perquè el plec anterior recollia una quantia desproporcionada entre les diferents categories, i 
afegeix que el seu grup espera que la xifra no sigui tancada, sinó que es valori. 
 
La Sra. REGUANT expressa l’opinió que s’ha de donar les gràcies als treballadors i les 
treballadores del CUESB i celebra que tots els grups municipals, d’una manera més activa o 
menys, donin suport al que demanen per capgirar una situació que ve de fa deu anys. 
Pel que fa a l’augment del 25% del salari, comenta que, si bé es pot analitzar, per a les 
treballadores era important que a la proposició hi hagués una xifra mínima que reflectís 
l’acumulació de l’històric. 
A continuació, diu al Sr. Villagrasa, que ha afirmat que externalitzar no necessàriament 
precaritza, que les empreses volen obtenir el màxim benefici i aquest sempre s’aconsegueix a 
costa de les treballadores. Entén que el Grup del PP vol fer veure que el preocupen les 
condicions de les treballadores quan és el partit que sistemàticament ha treballat per retallar 
condicions laborals, reduir salaris i, per tant, empitjorar les condicions de vida de les 
treballadores arreu de l’Estat. 
Posa en relleu la necessitat de municipalitzar els serveis públics, no només per millorar les 
condicions laborals i dignificar la vida de les treballadores, sinó també per dignificar i 
democratitzar els mateixos serveis —quan s’externalitza, es perd el control per part de 
l’Administració pública i, per tant, per part de les veïnes—, i que, en el cas del CUESB, que 
tothom considera fonamental per a la ciutat, és encara més necessari, ja que la gestió municipal 
és la millor manera per millorar condicions laborals i, sobretot, perquè les veïnes puguin 
participar d’una manera molt més directa en la gestió i, per tant, en la fiscalització del servei. 
Tanmateix, en un moment en què hi haurà un nou plec de condicions per treure a concurs, és 
indispensable que en aquest es millorin les condicions laborals, s’augmenti plantilla i, per tant, 
es capgiri una situació que fa massa temps que s’arrossega. 
Agraeix l’aprovació de la proposició, que el seu grup entén que no és un final, sinó un principi, 
de manera que cal continuar treballant per millorar les condicions laborals de les treballadores, 
a les quals agraeix que hagin assistit a la sessió i, sobretot, que dia a dia donin resposta a les 
necessitats de les persones més vulnerables de la ciutat. 
 
La Sra. FANDOS diu a la Sra. Ortiz que durant el mandat anterior tant ella com el Sr. Trias van 
anar molts cops al CUESB —voldria saber quants cops hi ha anat la Sra. Colau— i la 
reivindicació que els feien els treballadors era el canvi d’espai, que no era prou ampli i no 
reunia les condicions que havia de reunir, i mai no es van presentar a una comissió amb 
pancartes ni van fer arribar per escrit amb les peticions que fan ara —si hagués estat així, ella, 
com a mínim, s’hi hauria reunit, com va fer per solucionar el problema de l’espai, de molt més 
difícil solució, no només per l’import que requeria (molt més del milió d’euros que s’ha 
destinat a la millora del plec actual). 
D’altra banda, subratlla que tots els sectors socials s’estan posant en contra del Grup de BC, 
segurament perquè aquest, per demagògia, va prometre coses que eren absolutament 
impossibles de complir, i ara s’està descobrint que aquest grup no té res de social. 
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La Sra. BARCELÓ no entén que la Sra. Ortiz vulgui culpar de la situació l’oposició quan ha 
estat BC qui ha fet un concurs que ha quedat desert i quan és a aquest grup a qui els 
treballadors del CUESB demanen que es millorin les condicions laborals. Subratlla que això és 
responsabilitat del Govern, que ha d’assumir les conseqüències d’una gestió ineficaç, i demana 
a la Sra. Ortiz que faci més autocrítica i entengui que els grups municipals únicament estan sent 
propositius. 
A continuació, explica que el seu grup inicialment pensava abstenir-se en la proposició de la 
CUP, perquè entén que cal respectar els convenis i el marc legal i que la pujada de sous s’hi ha 
d’ajustar, però finalment hi vota a favor perquè considera que hi ha d’haver un punt de partida, 
que després es pugui negociar d’acord amb el marc legal, per solucionar un problema que fa 
molt de temps que dura. 
En darrer lloc, demana a la Sra. Ortiz que rectifiqui i parli amb els treballadors, que no han de 
pagar les conseqüències de la mala gestió del Govern. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu als membres de BC que mai no assumeixen la culpa de res quan la 
culpa és seva i que, en aquest cas, volen culpar la reforma laboral quan aquesta no ha estat 
modificada tot i no governar ja el PP, i subratlla que aquest grup té problemes amb els 
treballadors en general i no està al seu costat, tal com prometia. Demana al Govern que 
assumeixi les seves culpes i li pregunta si s’ha reunit amb els diferents grups de treballadors 
que han posat de manifest les seves queixes, com ara els del Servei d’Atenció a la Dependència 
o els de la Guàrdia Urbana. 
Per acabar, remarca que el que provoca precarietat no és l’externalització, sinó els concursos en 
què es dona el pes al criteri econòmic a la baixa, com els que fa el Grup de BC. 
 
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, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la 

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

 
Del Grup Municipal PP: 
 

8.-  (M1519/10108) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports rebutja el pessebre que s’ha 
instal·lat a la plaça de Sant Jaume i acorda instar al Govern municipal a: a) Substituir-lo per un 
de tradicional b) Donar compte del procediment d’adjudicació del pessebre actual així com del 
seu cost per tots els conceptes. 
 
(Punt tractat conjuntament amb el punt 2.) 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot contrari del Grup 

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

expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Villagrasa 

expressa el vot favorable del PP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot contrari. ES 

REBUTJA. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 

9.-  (M1519/10102) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s’assumeixi per 
part del Govern de l’Ajuntament de Barcelona les diferents demandes que des del col·lectiu de 
treballadores del CUESB -servei essencial a la ciutat- s’estan posant sobre la taula; com pot ser 
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la pujada d’un 25% del salari del conjunt de la plantilla i la millora de condicions de la plantilla. 
Al mateix temps assegurar que la modificació del plec incorpora millores laborals respecte 
l’anterior plec, parlades amb la mateixa plantilla per tal de poder avançar en la consecució de 
drets d’aquestes treballadores. 
 
(Punt tractat conjuntament amb el punt 7.) 

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

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

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

Villagrasa expressa l’abstenció del PP, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP i 

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

 
b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c)  Precs 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

10.-  (M1519/10100) Que el Govern municipal informi del nombre total de sol·licituds que han estat 
denegades per motius de manca de pressupost de les subvencions a infants i joves per a la 
pràctica esportiva fora d’horari escolar per al curs 2018-19 i que ampliï el pressupost per tal de 
donar compliment a totes les sol·licituds que compleixin els requisits. 
 
La Sra. FANDOS explica que el seu grup presenta aquest prec perquè ha estat informat que hi 
ha hagut una part de les subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l’horari 
escolar que no s’ha cobert, i vol saber si això és cert o bé és un problema de temps (no s’han 
cobert per manca de pressupost disponible però es cobriran) i, en cas que finalment es deneguin 
aquestes subvencions, demana que s’ampliï més el pressupost —el seu grup és conscient que ja 
n’hi ha hagut una ampliació— perquè a Barcelona no hi hagi cap nen que deixi de fer esport 
per motius econòmics. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports. 
 
La Sra. CARRANZA posa de manifest que les subvencions a què fa referència el prec van 
començar el 2014-2015 i la iniciativa, que ha tingut molt bona acollida i molt d’èxit, ha 
evolucionat de 3.600 ajuts a 17.900 sol·licituds, i l’assignació pressupostària s’ha quintuplicat 
(ha passat de 600.000 euros a 3 milions). 
Tot seguit, explica que és una subvenció de concurrència competitiva, de manera que no és un 
ajut dels que es donen tots. Concreta que, en aquest cas, la dotació pressupostària era de 
2.600.000 euros, tal com constava a les bases, i es va aconseguir augmentar a 3 milions. Indica 
que la demanda ha estat superior als 3 milions, però la dotació econòmica no s’ha pogut 
ampliar més i han quedat 3.320 sol·licituds sense cobertura. Observa, però, que totes les 
sol·licituds no cobertes són de quantitats inferiors —s’entén que les famílies poden assumir els 
imports—, mentre que s’han donat gairebé 1.400 beques més que l’any anterior de les del 90%, 
de manera que s’ha donat prioritat a les famílies amb més necessitat. 
D’altra banda, subratlla que el govern es compromet a fer seguiment de les sol·licituds que no 
han estat acceptades per manca de pressupost i es treballarà amb diferents entitats per evitar 
que cap infant o jove deixi de fer pràctica esportiva. 
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La Sra. FANDOS agraeix les explicacions de la Sra. Carranza i posa èmfasi en el fet que en 
més de trenta anys de govern del PSC i d’ICV-EUiA mai no es van crear aquestes subvencions, 
que va crear el Govern de CiU, amb la dificultat que per poder-les donar, primer s’havien 
d’homologar les entitats. Entén que no és just comparar amb el primer any, sinó que caldria 
comparar amb el 2016, quan els ajuts no van ser 3.000 sinó 13.000, i que el pressupost del 2016 
(2.600.000 euros) s’hauria d’augmentar encara més per tal de donar cobertura a totes les 
sol·licituds: en el mandat anterior cap sol·licitud es deixava sense cobertura per manca de 
diners, sinó que se n’hi posaven més, i el seu grup espera que ara es faci el mateix. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal Cs: 
 

11.-  (M1519/10141) Instem al Govern municipal a posar en funcionament les 400 places 
d’allotjament per a persones sense llar sense tenir present la variable de la temperatura. 
 
La Sra. BARCELÓ formula el prec, motivat per l’anunci del Govern municipal de la posada en 
marxa de l’operació fred en la fase d’alerta quan les temperatures baixin fins als zero graus i de 
l’activació de 400 places d’allotjament per a persones sense llar, i subratlla que la dignitat de 
l’entorn de les persones sense llar, que poden ser víctimes de l’incivisme i la inseguretat, no pot 
dependre de la temperatura. 
 
La Sra. ORTIZ diu a la Sra. Barceló que aquest debat s’ha fet en reiterades ocasions i que per al 
Govern de BC sempre ha estat prioritari garantir una llar (no només un sostre) a les persones 
sense llar i posar fi al sensellarisme. Amb aquest objectiu, s’han ampliat més de 300 places 
estructurals en el Pla d’equipaments i el Pla del sensellarisme. 
Tot seguit, explica que, a més de la feina que es fa davant d’una situació de vulnerabilitat i 
inseguretat que, efectivament, es dona tot l’any, l’operació fred s’activa davant d’una situació 
excepcional, fa que equipaments que no estan pensats per acollir persones perquè hi dormin es 
puguin utilitzar temporalment amb aquest ús i vol protegir les persones de condicions 
climàtiques que afecten encara més la seva salut. Afegeix que és Protecció Civil qui estableix el 
nivell d’alerta i d’emergència, i que enguany, per primer cop, l’Ajuntament no ha esperat que 
arribés una situació que pogués deixar desateses algunes persones, sinó que ha previst 400 
places per complir aquesta funció. 
Comenta que tant de bo el problema es pogués solucionar amb una vareta màgica, però no pot 
ser, i remarca que el Govern ha augmentat molt el nombre de places al llarg del mandat i hi 
continuarà treballant i dotant de pressupost. Observa, però, que les places s’han de fer al 
conjunt del país, i qualifica de demagògic que cada hivern es confongui l’operació fred amb 
places estructurals, quan tenen a veure amb condicionants, equipaments i requeriments 
diferents. 
 
La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Ortiz que el problema és que voldria tenir una vareta màgica 
quan la gestió eficaç dels Serveis Socials de Barcelona no s’aconsegueix si no és amb propostes 
i mesures reals que solucionin els problemes, i subratlla que, en un moment en què el CANE ha 
tancat per fer obres —van trucar al CUESB per preguntar quan s’obriria i els van contestar que 
no ho sabien— i en què hi ha llista d’espera per a una plaça residencial per a una persona sense 
llar, es desaprofita l’oportunitat de tenir 400 places durant tot l’hivern i es discrimina en funció 
de la temperatura, de manera que els graus determinen si una persona pot dormir en un entorn 
més digne que el carrer. 
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A continuació, remarca que mentre no hi ha una solució definitiva, cal aplicar totes les 
solucions temporals disponibles, i que el Grup de BC fa difícils coses que haurien de ser fàcils. 
Per acabar, insisteix que si hi ha tants problemes pendents de solucionar i el Govern municipal 
no aconsegueix gestionar socialment la ciutat és perquè confia en una vareta màgica que ho 
solucioni tot en lloc de confiar en una gestió eficaç que fins ara no ha arribat. 
 
La Sra. ORTIZ respon a la Sra. Barceló que sembla que sigui ella qui tingui una vareta màgica 
o, com a mínim, un pensament màgic, i subratlla que fa deu anys que hi ha 75 places 
estructurals i la resta van en funció de la temperatura. 
 
Es dona per tractat. 

 
12.-  (M1519/10142) Instem al Govern municipal que en coordinació amb el Consorci d’Educació 

realitzi una reunió urgent per informar al pares de si poden existir riscos en la salut dels 
alumnes i professors de l’escola Entença. 
 
La Sra. BARCELÓ formula el prec i posa de manifest que els pares i les mares que porten els 
seus fills a l’escola Entença, pendent d’ubicació definitiva des de fa tres anys, estan preocupats 
per la subestació elèctrica que hi ha a prop de l’escola, que podria ser perjudicial per a la salut 
de l’alumnat i els equips docents. 
 
La Sra. PÉREZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 
 
El Sr. ESSOMBA exposa que el gener d’enguany el Consorci d’Educació de Barcelona va 
encarregar a l’empresa Biohabita, especialitzada en estudis sobre ones electromagnètiques i el 
seu efecte sobre la salut, un informe sobre la biohabilitat de l’emplaçament actual (provisional) 
de l’escola Entença, i els resultats de l’avaluació, feta d’acord amb el protocol Standard der 
Baubiologischen Messtechnik, el més estricte que existeix en l’àmbit europeu pel que fa a la 
mesura d’aquests efectes de les ones electromagnètiques, van ser que l’escola se situa en una 
zona on les ones estan per sota del que disposa aquesta normativa europea. Afegeix que, 
posteriorment, el Govern s’ha anat reunint amb l’AMPA de l’escola: al juliol s’hi van 
compartir aquestes dades i ahir s’hi va fer una reunió que estava convocada des del 9 de 
novembre. D’altra banda, es preveu una comunicació escrita sobre aquesta qüestió aquest mes i 
una reunió al gener. 
Subratlla que sempre es treballa amb la voluntat de donar resposta a la inquietud compartida 
amb la comunitat educativa que les condicions de salut i de seguretat a la ubicació provisional 
siguin les màximes possibles. 
 
La Sra. BARCELÓ agraeix la informació, tranquil·litzadora, sobre el fet que no hi hagi risc per 
a la salut, però indica que els pares no disposaven d’aquesta informació, i pregunta quan hi 
haurà l’emplaçament definitiu que posi fi als problemes de l’actual (manca d’espai exterior, de 
menjador, de cuina pròpia, etc.), llargament reivindicats. 
Subratlla que és urgent celebrar una altra reunió per posar fi a la preocupació i la incertesa dels 
pares. 
 
El Sr. ESSOMBA assegura que les famílies, que han participat en el procés de mesura de les 
ones electromagnètiques, n’estaven plenament informades des del juliol, i sobre les mancances 
de l’emplaçament provisional, assenyala que a la reunió d’ahir un dels temes que portava el 
Consorci d’Educació era una resposta a una carta del 18 d’octubre que s’ha estudiat amb 
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deteniment i que ell va contestar a principis de novembre (ahir els tècnics del Consorci van 
aportar tota la informació relativa a aquets temes). 
El prec s’accepta. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 

13.-  (M1519/10122) Que el Govern municipal, en la propera convocatòria d’ajuts públics a infants i 
adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys que practiquin esport fora de 
l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports, 
estableixi mecanismes i condicions que facilitin i agilitzin les gestions dutes a terme pels clubs i 
entitats esportives de la ciutat. 
 
La Sra. BENEDÍ posa de manifest que malgrat l’augment de la partida de subvencions a infants 
i joves per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar per al curs 2018-2019, enguany són 
menys les famílies beneficiàries i es torna a castigar la classe mitjana de la ciutat, unes persones 
que veuen que el cost de viure a Barcelona augmenta cada dia. 
D’altra banda, observa que les entitats i els clubs esportius de Barcelona, la tasca dels quals fa 
possible que es garanteixi l’accés a la pràctica esportiva al jovent de la ciutat, se senten 
desatesos. Afegeix que aquestes entitats i aquests clubs, amb dimensions i estructures molt 
precàries, sovint es fonamenten sobretot en la dedicació a fons perdut de molta feina voluntària, 
i que la convocatòria pel sistema de justificació de la pràctica esportiva realitzada pel jovent 
mitjançant fulls de signatures suposa una sobrecàrrega a la ja minsa estructura de molts clubs i 
entitats i ha generat retards en el cobrament de les subvencions que han ocasionat encara més 
tensió i problemes als clubs i a les entitats de la ciutat. 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La Sra. CARRANZA subratlla que des de la posada en marxa d’aquestes subvencions, un dels 
objectius ha estat facilitar els processos de sol·licitud i de justificació, molt complexos, i cada 
any s’han incorporat millores, però encara hi ha moltes dificultats, sobretot en el procés de 
justificació, que fan endarrerir els processos de pagament. 
Tot seguit, indica que el Govern es compromet a intentar buscar alguna fórmula que faciliti i 
simplifiqui la recollida de signatures i demana la col·laboració dels grups en aquesta cerca que 
afecta gairebé 12.500 famílies. Subratlla que la solució ha der ser sistemàtica i aprovada per 
Serveis Jurídics i, sobretot, pels interventors. 
Conclou que s’està buscant la fórmula per tenir la justificació adequada dels 3 milions d’euros 
que es reparteixen i, per tant, el prec s’accepta. 
 
La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec, que implica cuidar i facilitar des de 
l’Administració la feina que fan les entitats i els clubs esportius de la ciutat, i indica que el seu 
grup confia que entre tots i totes es trobi la solució necessària. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 

14.-  (M1519/10134) Que s’informi sobre el balanç de l’atenció a les situacions de pobresa 
energètica a la ciutat durant els anys 2016, 2017 i 2018 fins l’arribada de l’hivern i el 
funcionament dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE), incloent les dades sobre persones 
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ateses, informes d’exclussió residencial i bons socials gestionats, ajuts municipals atorgats i 
grau de cobertura de les necessitats existents. 
 
La Sra. ANDRÉS indica que el Grup Municipal del PSC en el pressupost del 2015 va arribar a 
un pacte amb el Govern perquè es dediquessin 2 milions d’euros a combatre la pobresa 
energètica, i les dades del 2016 eren que 170.000 persones a Barcelona no podien mantenir el 
seu habitatge a una temperatura adequada a l’hivern o tenien endarreriments en el pagament de 
subministres bàsics. Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La Sra. ORTIZ recorda que periòdicament es presenten els balanços dels punts d’assessorament 
energètic i tota l’atenció relacionada amb la pobresa energètica i aquests estan a disposició de 
tots els grups municipals, que, d’altra banda, estan convidats, igual que els moviments socials i 
les empreses, al grup sobre pobresa energètica que s’ha posat en marxa en el si de la Taula 
d’Habitatge. Afegeix que les dades es poden entregar per escrit. 
Tot seguit, indica que una de les coses que s’han prioritzat és l’aplicació de la Llei 24/2015, 
amb la voluntat de canviar la posició de domini que tenien les grans empreses respecte de les 
persones en situació de vulnerabilitat i de tots els consumidors, ja que es considerava 
inadmissible que l’Ajuntament es dediqués bàsicament a pagar deutes amb diners públics per 
anar incrementant o donar totes les garanties a les empreses. Explica que la llei, aplicant el 
principi de precaució, garanteix el subministrament, i en això s’ha posat l’accent, sobretot, i 
exposa que des que es van posar en funcionament els punts d’assessorament energètic han estat 
ateses 50.000 persones, de les quals s’han pogut analitzar el perfil i les necessitats. 
Conclou que s’ha fet la radiografia de la pobresa energètica i s’ha augmentat la inversió en 
serveis d’atenció a la pobresa energètica, tot reduint el nombre d’ajuts que es donaven, que 
només beneficiaven les empreses, però multiplicant el nombre d’atencions i arribant a 
moltíssimes persones. 
 
La Sra. ANDRÉS demana que, si és possible, es comparteixin les dades dels diferents anys, tal 
com ha ofert la Sra. Ortiz, i s’avanci en la reflexió compartida. 
Repeteix que, d’acord amb l’informe municipal sobre pobresa energètica, l’any 2016 170.000 
persones no podien tenir el seu habitatge amb una temperatura adequada, i subratlla que les 
atencions que s’han fet en els punts d’atenció energètica el 2017 són només 7.000, i que cal 
reflexionar conjuntament sobre la manera d’arribar a més gent —fins i tot que les persones 
vagin a assessorar-se és complicat, i sovint no saben ni interpretar el complex rebut de la 
companyia elèctrica— i garantir el dret a viure d’una manera confortable a la ciutat. 
 
La Sra. ORTIZ puntualitza que una cosa són les atencions a finestra i una altra el volum de la 
població atesa o beneficiada pels punts d’assessorament (50.000 persones fins a l’octubre), i 
informa que la xarxa de coordinació i formació amb els professionals de centres d’atenció 
primària, Servei d’Atenció Domiciliària i Teleassistència s’ha anat ampliant per arribar a les 
persones que no es desplacen a un punt d’assessorament i que no tenen el coneixement adient. 
D’altra banda, confirma que es facilitaran les dades, que inclouen informació sobre canvis de 
potència, rehabilitació de la llar, etc., i indica que el prec s’accepta. 
 
Es dona per tractat. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 

15.-  (M1519/10109) Que el Govern municipal insti a la Generalitat de Catalunya per tal què en el 
centre provisional d’acollida als menors no acompanyats (MENA), ubicat al carrer Calàbria 
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amb Consell de Cent es procedeixi a: 1) Millorar el servei que es presta als menors no 
acompanyats en el centre d’acolliment millorant els espais de treball, tot evitant 
l’amuntegament al centre. 2) Reforçar la seguretat interna del centre adoptant les mesures 
necessàries per tal d’evitar el consum de drogues i altres estupefaents, així com els aldarulls i 
possibles problemes de convivència. 3) Reforçar la seguretat exterior del centre amb més 
presència de la Guàrdia Urbana i/o dels Mossos d’Esquadra per tal de pacificar l’entorn. 4) 
Promoure acords per a la seva repatriació i retorn als seus països d’origen. 
 
El Sr. VILLAGRASA observa que el centre de menors al qual fa referència el prec està fet amb 
mòduls, no reuneix les condicions necessàries per oferir el servei que hauria d’oferir (als 
treballadors els falten espais) i genera problemes de convivència a la zona (tal com comenten 
veïns i treballadors, una dona ha estat agredida, les escolars que hi passen a prop són objecte de 
tota mena d’improperis verbals i hi ha petits robatoris a comerços del voltant, entre altres 
coses). Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
Afegeix que s’ha percebut consum de drogues al pati del centre (fins i tot drogues que es 
passen des del carrer, sobretot haixix i cola) i que la proposta de cercar acords per retornar els 
menors als països d’origen neix del fet que un menor amb qui millor està és amb la família (a 
més, segons les declaracions dels especialistes, aquests menors sovint venen enganyats i són 
producte de màfies). 
 
La Sra. ORTIZ anuncia que el prec no s’accepta perquè, si bé el Govern en comparteix alguns 
punts, entén que el punt de vista no és constructiu i no facilita l’acollida ni el treball pel 
benestar dels menors ni per la convivència a la zona. 
Explica que davant l’excepcionalitat de l’arribada de joves sense referents familiars, i tot i que 
l’acollida i la tutela són competència de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona hi ha 
col·laborat i està participant a la taula institucional, i també treballa per habilitar espais 
adequats a la ciutat. Assenyala que quan un espai no ha estat adient, com en el cas de Sants, se 
n’ha demanat el tancament, però no és el cas del centre al qual fa referència el prec: abans 
d’obrir-lo, els educadors de carrer i el Servei de Gestió de Conflictes van fer prospecció a la 
zona i la ubicació del centre està sent ben valorada pel conjunt de veïns. Afegeix que l’obertura 
d’aquest centre es va treballar en el marc del Consorci d’Educació, es planteja com un 
equipament provisional de primera acollida i els professionals que hi treballen l’agraeixen 
perquè és un espai que s’adequa a les seves necessitats en aquest sentit. 
Subratlla que el Servei de Gestió de Conflictes hi ha estat present des de l’obertura per treballar 
les dificultats que hi pogués haver amb una part de prevenció, i assegura que a l’espai públic no 
s’ha detectat consum de drogues ni estupefaents per part dels menors acollits al centre, que té 
presència de seguretat privada (pot ser que hi hagi algú que consumeixi a la zona, però aquest 
consum no està relacionat amb les persones acollides al centre). 
D’altra banda, indica que tant comerciants com veïns i veïnes tenen la impressió generalitzada, 
tal com recull l’informe de Serveis de Gestió de Conflictes, que la presència d’aquests menors 
no té un impacte negatiu, si bé l’altercat que hi va haver un dia dins del centre (va requerir la 
presència de cossos de seguretat i es va resoldre) ha fet que la percepció canviï, i això s’està 
treballant. 
Per acabar, afirma que el relat del Sr. Villagrasa s’allunya de la realitat i subratlla que s’ha 
treballat coordinadament i cal continuar prioritzant la convivència i la bona acollida i resposta 
als menors vulnerables. 
 
El Sr. VILLAGRASA diu a la Sra. Ortiz que aquesta és la realitat que veu BC, però que 
realment el centre no és adient per oferir el servei que ha d’oferir (a més, un dels mòduls s’ha 
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suprimit), i pregunta quina és la capacitat d’ocupació del centre i quantes persones hi ha 
actualment. 
A continuació, insisteix que hi ha problemes de convivència (una dona agredida, escolars 
víctimes d’improperis masclistes, etc.) i de consum de drogues al pati que sovint es passen des 
de fora de la tanca, i assegura que només cal seure mitja hora en un banc i observar per 
comprovar-ho. 
 

Es dona per tractat. 

 
16.-  (M1519/10110) Que es lliurin als seus adjudicataris els 68 habitatges de protecció oficial buits 

de l’edifici del carrer del Cal Cisó, 50-58, de la Marina del Prat Vermell, que va finalitzar la 
construcció l’any 2017. Sol.licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en 
aquesta comissió. 
 
El Sr. VILLAGRASA formula el prec. 
 
El Sr. MONTANER explica que aquests habitatges no són propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona i, per tant, no els pot lliurar, i afegeix que hi ha un acord amb el Consorci de la Zona 
Franca sobre una part de l’edifici, que, efectivament, es va acabar a finals del 2017, però al 
llarg del 2018 s’ha reclamat el compliment d’aquest acord i no se n’ha rebut resposta fins a 
l’octubre. Explica que el problema és que l’edifici no té cèdula d’habitabilitat (en els HPO 
equival al tràmit de qualificació definitiva), ni es va inscriure en el seu moment a la declaració 
d’obra nova de l’edifici, de manera que té un problema legal de registre que fa que no hagi 
pogut passar les inspeccions tècniques necessàries amb les empreses corresponents per donar 
d’alta els subministraments. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament fa mesos que a les 
reunions d’Habitatge pregunta per la cessió d’aquests habitatges (que no són tots els de 
l’edifici, sinó 32), però per poder-los adjudicar primer ha d’actuar el Consorci de la Zona 
Franca i després s’han de registrar a Patrimoni. 
Conclou que és lamentable que l’edifici estigui buit, però ho està per problemes de registre per 
part del Consorci de la Zona Franca. 
 
El Sr. VILLAGRASA agraeix la resposta i demana que, independentment de qui en sigui el 
culpable (el Consorci diu que la culpa és del retard de l’aixecament topogràfic que va fer 
l’Ajuntament), l’Ajuntament faci de mediador i es posi d’acord amb els Serveis Jurídics del 
Consorci per intentar solucionar el problema al més aviat possible. Entén que, atès que els pisos 
ja estan adjudicats, si hi ha voluntat, no política sinó legal, de solucionar-ho es pot fer. 
 
El Sr. MONTANER assegura que la voluntat hi és i subratlla que un dels problemes que 
existeix és un problema de registre. Afegeix que sovint al final l’obra no coincideix exactament 
amb el plànol i hi ha un problema amb el registre, però és un problema que ha de resoldre qui 
ha fet l’edifici, si bé l’Ajuntament, com ja ha manifestat, està disposat a col·laborar en tot el 
que calgui per desencallar una situació preocupant. 
A continuació, explica que el prec no s’accepta perquè, tot i que el Govern hi està d’acord i ja 
està fent tot el possible per solucionar el problema, els habitatges no es poden adjudicar encara 
perquè hi ha un problema legal. 
 
Es dona per tractat. 
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d)  Preguntes 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

17.-  (M1519/10101) Per quines causes creuen, els responsables del Govern municipal, que el 
concurs per a la Gestió del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), 
amb mesures de contractació pública sostenible, ha quedat desert i quin és el capteniment de 
futur del Govern municipal sobre aquest tema? 
 
(Punt tractat juntament amb el punt 7.) 

 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 

18.-  (M1519/10123) Quines mesures pensa prendre l’Ajuntament de Barcelona per tal d’evitar que 
els veïns i veïnes del carrer Mont-ral 37 i 39-41 i del carrer Doctor Letamendi 103 siguin 
expulsats dels seus habitatges? 
 
La Sra. BENEDÍ dona la benvinguda als veïns i les veïnes del carrer de Mont-ral i del carrer 
Doctor Letamendi presents a la sala, que formen part d’un conjunt d’aproximadament 90 
famílies que fa temps que pateixen assetjament immobiliari atesa la suposada voluntat de 
vendre els edificis on viuen, i esmenta les formes que adopta aquest assetjament: en primer 
lloc, no es fa cap obra de manteniment ni de rehabilitació que permeti mantenir els edificis en 
les condicions de salubritat, habitabilitat i seguretat que haurien de tenir, de manera que es 
permet que es vagin deteriorant; en segon lloc, no es renoven els contractes de lloguer de renda 
antiga a les persones que hi han viscut tota la vida, a les quals no se’ls ofereix la possibilitat de 
continuar ni renegociant les condicions, situació que s’agreuja en molts casos per l’avançada 
edat d’aquestes persones i uns ingressos que impossibiliten fer front a un trasllat; en tercer lloc, 
suposats nous veïns i altres que ja fa temps que hi són vigilen, escolten i controlen les visites i 
els passos del veïnat afectat. 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta pregunta, que formula. 
 
El Sr. MONTANER saluda els veïns i les veïnes presents a la sala, s’ofereix per parlar-hi 
després si necessiten comentar alguna cosa, i facilita la informació de què disposa la Regidoria 
d’Habitatge. 
Explica que la informació sobre aquest cas es rep quan els veïns i les veïnes la fan arribar a les 
oficines d’habitatge i el problema afecta tres edificis amb una mateixa propietària (es tracta 
d’una herència), dos dels quals estan en bastant mal estat. D’altra banda, atès que els habitatges 
no compleixen diferents condicions, s’està avançant per fer possiblement un expedient 
d’infrahabitatge, tràmit que va començar a l’octubre. Indica que al novembre ja es van 
començar a fer dictàmens, però no s’ha pogut entrar a tots els habitatges en ser de propietat 
privada, i assenyala que aquests casos formarien part d’un centenar de casos que s’estan 
treballant en què hi ha assetjament immobiliari a tota la ciutat: els Serveis de Disciplina de 
l’Habitatge ja estan començant els expedients i els procediments sancionadors que en aquest 
moment s’estan treballant. 
Per acabar, indica que es disposa d’informació sobre les persones que hi ha i els contractes que 
tenen, alguns dels quals s’exhaureixen (d’altres són indefinits), i la Unitat de Disciplina 
d’Habitatge aplica els expedients i els porta endavant i els veïns i les veïnes defensen els seus 
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drets: els que tenen contracte indefinit no poden ser trets del seu habitatge i, per descomptat, el 
mobbing, les pressions i els intents de suborn són inacceptables. 
 
La Sra. BENEDÍ demana, en nom del seu grup, que es faci un acompanyament legal a aquestes 
famílies, que se senten desateses i sovint viuen en habitatges amb condicions molt precàries, i 
que s’estudiï la possibilitat d’aplicar el tanteig i retracte per construir habitatge de lloguer social 
amb preferència per als actuals llogaters, i esmenta el cas dels edificis de Ciutat Vella on es va 
fer el tanteig i retracte perquè també estaven en unes condicions lamentables i en una situació 
en què els propietaris escanyaven les persones que hi vivien. 
D’altra banda, agraeix la resposta del Sr. Montaner i diu als veïns i veïnes presents, a qui 
agraeix l’assistència, que qui vulgui comentar alguna qüestió directament amb el regidor 
d’Habitatge té l’oportunitat de fer-ho tot seguit. 
 
El Sr. MONTANER assegura que es farà tot el possible per donar una bona resposta davant 
d’aquesta situació i observa que, si bé hi ha la possibilitat del tanteig i retracte, la prioritat és 
defensar els drets dels llogaters i detectar les irregularitats, així com fer acompanyament als 
veïns i veïnes —repeteix que tot seguit sortirà de la sala per atendre’ls. 

 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 

19.-  (M1519/10135) Quina és la valoració del Govern municipal sobre la disminució dels indicadors 
d’atencions realitzades pel PIAD i el SARA al 2017 respecte al 2016? 
 
La Sra. ANDRÉS formula la pregunta i concreta que el 2017 hi va haver 143 entrevistes 
individuals menys que el 2016, 164 dones menys ateses en primera visita, 150 dones diferents 
ateses menys i 3.700 intervencions comunitàries menys, i la disminució al SARA va ser de 103 
dones. 
 
La Sra. PÉREZ agraeix la pregunta, que fa referència a un tema que requereix molt de 
seguiment, i s’ofereix per compartir les dades des del 2012 i fer una reunió també amb les 
dades del 2018 per valorar la manera de fer-ne el seguiment. 
Indica que el 2016 al SARA es va produir un augment molt gran que no s’havia produït mai i 
que les expertes del servei van atribuir al desplegament d’una campanya específica (durant uns 
mesos moltes dones acudien al servei perquè havien sentit a parlar de la campanya), i comenta 
que si bé és necessari fer seguiment dels indicadors d’atenció a dones i a unitats familiars, les 
variacions que hi ha hagut (–6% i –2,6%, respectivament) són normals i de moment no han de 
preocupar. Afegeix que no hi ha cap indicador de saturació de servei i que les llistes d’espera 
no han augmentat, de manera que se n’ha de fer seguiment però la situació no és preocupant. 
Quant als PIAD, assenyala que la gran davallada es produeix a intervenció comunitària, però 
enguany ha tornat a pujar (fins i tot per sobre dels nivells del 2016), i explica que això es deu al 
procés d’internalització: les hores d’intervenció comunitària de les professionals destinades a 
l’atenció es van reorganitzar i se’n va haver d’obrir una nova plaça per mantenir les ràtios. 
Afegeix que malgrat les lleus fluctuacions, les dades del servei se situen dins la normalitat. 
 
La Sra. ANDRÉS dona les gràcies a la Sra. Pérez per la resposta i per la proposta de reunió, 
que el seu grup voldria celebrar, i subratlla que l’Ajuntament ha de continuar treballant 
intensament, com ha fet amb el Circuit Barcelona contra la Violència Masclista, i aconseguir 
més consensos per assolir el necessari pacte català contra la violència masclista —les polítiques 
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adreçades a les dones a Catalunya s’han retallat un 32% des del 2010—, un pacte d’estat 
creïble i amb recursos econòmics suficients, i la modificació de la Llei integral contra la 
violència de gènere per millorar-ne l’efectivitat. 
D’altra banda, remarca que cal millorar l’atenció a les dones i aconseguir mesures preventives 
eficaces —actualment les xifres de violència indiquen que tant les agressions com els 
assassinats augmenten malgrat els recursos que s’hi destinen. 
 
Es dona per tractada. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 

20.-  (M1519/10103) Com es farà efectiva una subrogació en jornada i salari si al plec es redueixen 
les hores del servei de les sales d’estudi a 16 hores setmanals; i per tant, com assegura el govern 
de l’Ajuntament de Barcelona, que les treballadores de sales d’estudi no veuran afectades les 
seves condicions de treball? 
 
La Sra. REGUANT posa de manifest que al plec del nou concurs per a la gestió de les sales 
d’estudi es redueixen les hores de servei de les sales de 20 hores setmanals a 16 i aquesta 
modificació s’ha fet sense haver consultat ni les treballadores ni les usuàries dels equipaments. 
Dit això, formula la pregunta. 
 
La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 
 
El Sr. ESSOMBA agraeix la pregunta i explica que el procés de nova contractació del servei es 
va iniciar després de fer un estudi en profunditat i rigorós que va posar de manifest que calia 
modificar el contracte substancialment per adequar-lo a la nova realitat de demanda del servei, 
afectada per canvis en els plans d’estudi de les universitats i en les dinàmiques dels estudiants.  
Assenyala que les modificacions han estat publicades en un informe a la disposició de tothom 
que el vulgui consultar i confirma que el nou contracte implica noves condicions per a les 
treballadores del servei, però assegura que els canvis han estat dialogats amb les treballadores. 
Explica que, entre altres coses, el nou contracte recull una llarga reivindicació de les 
treballadores relacionada amb una diferència entre l’horari del servei licitat (amb hora d’inici a 
les 20 h) i l’hora d’obertura al públic real (les 21 h), que fa que hi hagi una hora de gestió; s’ha 
millorat la categoria professional (en el nou contracte no es diferencia entre monitor i 
controlador, categories amb diferències no només de treball sinó també de retribució, sinó que 
tothom té la categoria superior de monitor), i es respectarà el tercer conveni del lleure, en el 
qual hi haurà una taula de subrogació que establirà que les noves empreses hauran d’acceptar el 
personal. 
 
La Sra. REGUANT diu al Sr. Essomba que almenys fins la setmana passada les treballadores i 
els treballadors de les sales d’estudi asseguraven que no tenien cap notificació oficial d’alguns 
d’aquests canvis, i insisteix a preguntar com es garantirà, al marge de les millores que inclogui 
el nou contracte, que no hi hagi una disminució de les hores de treball i, per tant, de les 
condicions de les treballadores, si les hores del servei passen de 20 setmanals a 16. 
 
El Sr. ESSOMBA respon que el contracte explica que hi haurà un projecte pilot amb el qual 
dues sales d’estudi obriran el cap de setmana durant tot l’any i preveu l’ampliació de sales 
permanents a tots els districtes, un increment de servei gràcies al qual es podran cobrir les 
hores. D’altra banda, diu a la Sra. Reguant que hi ha una notificació d’algunes de les 
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treballadores sindicades que agraeixen una reunió la setmana passada en què es van comentar 
totes aquestes qüestions. 
 
Es dona per tractada. 

 
e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 
VI) Mocions 

 
VII) Declaració Institucional  
 

DI.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Donar tot el suport institucional a 
totes les iniciatives que, en el marc de la lluita contra el VIH, es facin a la ciutat de Barcelona. 
2) Reconèixer la tasca de donar a conèixer aquelles iniciatives sensibilitzadores amb el 
retroviral preventiu PREP que, com el centre BCN Checkpoint, informen i assessoren sobre 
aquest medicament i en aquests moments donen cobertura a totes les persones que l’estan 
prenent. 3) Informar als Consells de Salut de districte sobre l’estratègia de la Salut sexual 
reproductiva de la ciutat de Barcelona en matèria de prevenció, detecció i sensibilització del 
virus VIH, tant per evitar el contagi com per detectar quines persones han estat en contacte amb 
el virus i no en són coneixedores. 4) Demanar al Govern municipal que insti l’Estat a trametre 
el més ràpid possible la proposta aprovada per unanimitat de legalitzar la prep a l’Estat 
Espanyol. 
 
La Sra. FANDOS 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, el Sr. 

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

S’APROVA. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.13 h. 


