GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

2 de Febrer del 2018

Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sessió de 14 de
novembre de 2017.
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 14 de novembre de
2017, s’hi reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la presidència
de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite
Fandos i Payà, Irma Rognoni i Viader, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea,
Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Ángeles Esteller Ruedas i Maria
Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que
actua per delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents els Srs.: Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat
d’Educació i Universitats, i Carles Vicente, director de Patrimoni de l’Institut de
Cultura (ICUB).
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago i l’Im. Sr. Gerard Ardanuy
i Mata.
No hi és present l’Ilm. Sr. Koldo Blanco Uzquiano.
S’obre la sessió a les 9.34 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (20179207) Districte de Sants-Montjuïc
Del gerent municipal, de 18 d’octubre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza la despesa i inicia l’expedient de contractació per a la dinamització de
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La Sra. Benedí demana a la secretària que consti en acta l’excusa del Sr. Ardanuy,
que no pot assistir a la sessió atès que té una altra reunió.
D’altra banda, comunica que l’informe «Salut mental a Barcelona 2016» es trasllada
a la propera sessió atès que la comissionada Gemma Tarafa tampoc no pot assistir a
la sessió d’avui per motius de salut.
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l’equipament i prestació de servei sociocultural al Centre Cultural Albareda, amb
objectius d’eficiència social, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
335.670,62 euros.
2. (17-04-00113) Districte de les Corts
Del gerent municipal, de 18 d’octubre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza la despesa i inicia l’expedient per a la contractació corresponent als serveis
auxiliars de suport al funcionament i activitats a diferents equipaments del Districte
de les Corts, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 121.328,35 euros.
3. (131/2017) Districte d’Horta-Guinardó
Del gerent municipal, de 6 de novembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza la despesa i inicia l’expedient per a la contractació de la gestió i la
coordinació del casal d’entitats Mas Guinardó, per als exercicis 2018-2020, i per un
import de 441.438,44 euros.
4. (171/2017) Districte d’Horta-Guinardó
Del gerent municipal, de 6 de novembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza la despesa i inicia l’expedient per a la contractació corresponent als serveis
d’atenció, informació bàsica i derivació de persones usuàries, repartiment i tasques
de recepció als usuaris d’equipaments del Districte d’Horta-Guinardó, per als
exercicis 2018-2020, i per un import de 206.910,00 euros.
5. (104/2017) Districte d’Horta-Guinardó
Del gerent municipal, de 6 de novembre de 2017, que adjudica a l’Espectacleria, SL
el contracte per a l’organització i l’execució de la Cavalcada de Reis 2018, per als
exercicis 2017-2018 i per un import de 49.489,00 euros.

Del gerent municipal, de 17 d’octubre de 2017, que adjudica a Esport3 Serveis
Alternatius, SL el contracte per a la gestió del Centre Cívic de Torre Llobeta, per als
exercicis 2017-2018 i per un import de 237.212,65 euros.
7. (20171054) Districte de Sant Martí
Del gerent municipal, de 26 d’octubre de 2017, que adjudica a la Penya Barcelonista
Barcino el contracte per a la gestió i explotació del camp de futbol municipal
Menorca, per una durada de 4 anys i un cànon anual de 3.000,00 euros.
Acords de la Comissió de Govern de 19 d’octubre de 2017:
8.(17010197) Iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis del Programa de
gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures socials, de contractació pública
sostenible, fins a 31 de gener de 2019, amb núm. de contracte 17004497,
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6. (17010098) Districte de Nou Barris
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mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 809.763,76 euros, IVA inclòs, essent l’import
190.532,65 euros a càrrec del pressupost per l’any 2017, l’import de 571.597,95
euros a càrrec del pressupost per l’any 2018 i l’import de 47.633,16 euros a càrrec
del pressupost per l’any 2019. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i convocar la licitació per a la seva adjudicació.
Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os
que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 736.148,87 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de
73.614,89 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l’actual. Donar-ne compte d’aquesta resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
9. (20160504) Aprovar l’addenda al conveni de 25 de novembre de 2016, en matèria
d’observatori d’habitatge, per la qual s’adhereix la Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl. Facultar el regidor
d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l’addenda, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. Donar-ne compte d’aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 26 d’octubre de 2017:

11. (192/2017) Adjudicar el contracte núm. 17004016 que té per objecte la
contractació dels serveis de gestió, dinamització i coordinació del Centre Cívic Vil·la
Urània, del Casal Infantil i de l’Espai Familiar 0-3 Vil·la Urània, per un import
d’1.610.088,92 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l’expedient a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, 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 posterior/s a l’actual. 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 el següent desglossament: import adjudicació 1.330.652,00
euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 279.436,92 euros.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
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10. (125/2017) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
(Districte d’Horta-Guinardó) i el Sant Genís Penitents Club Deportivo, amb NIF
G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant Genís, 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’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; facultar la Ima. Sra.
Mercedes Vidal Lago, regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del
Conveni; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que
concorre en el projecte. donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports
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la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.

13. (17010091) Adjudicar el contracte núm. 17003953 que té per objecte la Gestió
del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri de Torre Baró i Casal de Barri de Vallbona,
amb mesures socials, pel període de l’1 de desembre de 2017 fins al 30 de novembre
de 2019, per un import de 732.130,80 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Transit Projectes, SL
amb NIF B59489351, 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 posterior/s a l’actual. Disposar a favor de
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb el següent desglossament: import
adjudicació 605.066,78 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de
127.064,02 euros, essent l’import de 30.505,45 euros a càrrec del pressupost per
l’any 2017, l’import de 366.065,40 euros a càrrec del pressupost per l’any 2018 i
l’import de 335.559,95 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019. Formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació
i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
14. (17010092) Adjudicar el contracte núm. 17004149 que té per objecte la Gestió
del Centre Cívic Masia Can Verdaguer, amb mesures socials, pel període de l’1 de
desembre de 2017 fins al 30 de novembre de 2019, per un import de 558.475,00
euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l’expedient a Club Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, i
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12. (17010090) Adjudicar el contracte núm. 17004126 que té per objecte la Gestió
de l’Espai Jove les Basses, amb mesures socials, pel període de l’1 de desembre de
2017 fins al 30 de novembre de 2019, per un import de 616.386,57 euros, IVA
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l’expedient a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, 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 posterior/s
a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb el següent
desglossament: import adjudicació 509.410,39 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA,
i import de l’IVA de 106.976,18 euros, essent l’import de 25.682,77 euros a càrrec
del pressupost per l’any 2017, l’import de 308.193,29 euros a càrrec del pressupost
per l’any 2018 i l’import de 282.510,51 euros a càrrec del pressupost per l’any 2019.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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15. (17010129) Adjudicar el contracte núm. 17003450, que té per objecte la gestió
de la Xarxa dels equipaments municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, amb
mesures socials, fins al 31 d’agost de 2018, per un import de 739.544,70 euros, IVA
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l’expedient a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740, 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 posterior/s
a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’import de 571.092,86 euros, amb el
següent desglossament: import d’adjudicació 519.175,32 euros; tipus impositiu del
10% d’IVA 51.917,54 euros, essent l’import de 78.063,06 euros a càrrec del
pressupost per l’any 2017 i l’import de 493.029,80 euros a càrrec del pressupost per
l’any 2018. L’import de 571.092,86 euros és el resultant de treure de la seva oferta
la quantitat corresponent al període de l’1 de setembre fins al 22 de novembre de
2017 (168.451,84 euros, a raó de 61.628,73 euros/mes i 2.054,29 euros/dia), atès
que s’ha produït endarreriment en la tramitació i l’execució començarà definitivament
el 23 de novembre de 2017. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte d’aquesta resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acord de la Comissió de Govern de 3 de novembre de 2017:
16. (20170246) Iniciar l’expedient per a la contractació de 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 (Nou Barris,
Sant Andreu i Sant Martí), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques, amb núm. de contracte 17005098, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació
d’1.238.268,34 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: LOT núm. 1, per un
import de 74.238,26 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, per un import de 57.738,75
euros IVA inclòs; LOT núm. 3, per un import de 79.298,26 euros IVA inclòs; LOT
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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 posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada
quantitat amb el següent desglossament: import adjudicació 461.549,49 euros; tipus
impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 96.925,51 euros, essent l’import de
23.269,80 euros a càrrec del pressupost per l’any 2017, l’import de 279.237,50
euros a càrrec del pressupost per l’any 2018 i l’import de 255.967,70 euros a càrrec
del pressupost per l’any 2019. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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núm. 4, per un import de 57.738,75 euros IVA inclòs; LOT núm. 5, per un import de
57.738,75 euros IVA inclòs; LOT núm. 6, per un import de 50.444,16 euros IVA
inclòs; LOT núm. 7, per un import de 53.869,63 euros IVA inclòs; LOT núm. 8, per
un import de 52.088,66 euros IVA inclòs; LOT núm. 9, per un import de 55.767,13
euros IVA inclòs; LOT núm. 10, per un import de 55.767,13 euros IVA inclòs; LOT
núm. 11, per un import de 45.721,25 euros IVA inclòs; LOT núm. 12, per un import
de 45.721,25 euros IVA inclòs; LOT núm. 13, per un import de 45.721,25 euros IVA
inclòs; LOT núm. 14, per un import de 59.547,96 euros IVA inclòs; LOT núm. 15, per
un import de 50.317,65 euros IVA inclòs; LOT núm. 16, per un import de 55.937,72
euros IVA inclòs; LOT núm. 17, per un import de 55.937,72 euros IVA inclòs; LOT
núm. 18, per un import de 50.317,65 euros IVA inclòs; LOT núm. 19, per un import
de 56.769,16 euros IVA inclòs; LOT núm. 20, per un import de 56.769,16 euros IVA
inclòs; LOT núm. 21, per un import de 63.920,41 euros IVA inclòs; LOT núm. 22, per
un import de 56.897,68 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 partida i al/s pressupost/os que
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 1.125.698,43
euros de pressupost net i 112.569,91 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu 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.

17. (20181000) Adjudicar el contracte núm. 17004085, que té per objecte Servei
prevenció i convivència Franja Besòs, per un import de 501.631,18 euros, exempt
d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l’expedient a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, 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. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
18. (20181003) Adjudicar el contracte núm. 17003789, que té per objecte el Servei
per a la gestió i programa de dinamització sociocultural al Centre Cívic Sant Martí,
per un import de 683.226,50 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient a Transit Projectes, SL amb NIF
B59489351, 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
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Acords de la Comissió de Govern de 9 de novembre de 2017:
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l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import
adjudicació 564.650,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de
118.576,50 euros. Fixar en 28.232,50 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. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del districte
de Sant Martí. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
A la Comissió:
1. Focus Infància i Ciutadania 2017-2020.

La Sra. Andrés saluda tothom, confirma que els darrers 17 mesos s’ha intentat situar
la promoció de la infància en el centre de les polítiques municipals, millorar-ne la
centralitat i donar-hi més suport, i agraeix la feina feta pel Departament de Promoció
d’Infància i per la directora de serveis tant en aquesta mesura com en tota la resta
d’accions.
Tot seguit, indica que la promoció de la infància s’estructura en tres eixos:
1. Defensa dels drets dels infants en la realització d’activitats dins l’Ajuntament de
Barcelona. En destaca l’acció de tolerància zero als abusos sexuals i maltractaments
infantils als equipaments municipals, iniciada el segons semestre, que es treballa
amb els equipaments esportius, entre d’altres, i que preveu la constitució d’una taula
institucional per continuar treballant la mesura i enfortir-la.
2. Participació infantil en la definició del model de promoció d’infància, que inclou la
realització, aquest mes, d’una jornada de participació infantil de la qual s’espera
treure conclusions importants a partir dels mateixos infants.
3. Reforç del caràcter educatiu del lleure educatiu a la ciutat. S’ha treballat per donar
més suport a les activitats de lleure educatiu i per millorar el model de l’Ajuntament.
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La Sra. Ortiz indica que la mesura vol posar la infància i els infants al centre de les
polítiques de la ciutat d’una manera transversal, de manera que la infància es trobi a
totes les polítiques, i es divideix en dos focus: el Focus I, que inclou els 10 reptes
principals de la ciutat pel que fa a infància i les principals respostes que donen les
diferents àrees de govern —arran del balanç del Pla de la infància s’ha comprovat
quines respostes cal redireccionar i quines cal enfortir—, i el Focus II, que es
treballarà el primer semestre del 2018 de manera participada amb les entitats
d’infància i amb els mateixos infants.
Recorda que ahir mateix es van presentar els primers resultats de l’enquesta de
benestar subjectiu dels infants, i assenyala que la mesura recull accions d’àmbits ben
diversos, com ara l’espai públic, la salut, el Consorci d’Educació i el Consorci de
Serveis Socials (pel que fa a l’atenció a la infància en risc).
Per acabar, posa de manifest la convicció del Govern que avui es fa un salt endavant
en polítiques d’infància a la ciutat, i cedeix la paraula a la regidora Andrés perquè
continuï la presentació de la mesura.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

Per exemple, el Saló de la Infància serà més pedagògic i educatiu, així com
accessible per a tothom gràcies a una rebaixa substancial del preu.

La Sra. Barceló saluda tothom i agraeix la presentació de l’informe. Lamenta, però,
que no s’hagi dialogat abans amb els grups perquè poguessin aportar idees sobre un
tema tan important com la infància.
A continuació, manifesta la preocupació del seu grup per l’existència de 62.000
infants en risc de pobresa o d’exclusió social, i indica que la mesura, si bé té bons
objectius i bones intencions, té algunes mancances: d’una banda, es barregen etapes
(infantesa, preadolescència i adolescència), que, si bé han d’anar unides, mereixen
tractes diferents, i es fa servir el baròmetre de la infància i les famílies del 2014 —ja
fa temps que el seu grup va demanar si es podia tornar a fer aquest baròmetre, que
facilita informació rellevant—; d’altra banda, si bé les 27 accions que recull la mesura
són positives, no hi ha un calendari precís i una avaluació concreta, i tampoc no
s’avalua el pla anterior —a l’hora de projectar un pla és important tenir les
conclusions de l’anterior.
Tot seguit, fa alguns comentaris sobre algunes de les accions de la mesura.
En primer lloc, pregunta al Govern si considera suficient l’augment del 7,5% de les
beques menjador o bé opina que caldria augmentar-les molt més.
En segon lloc, considera insuficients les proves pilot per intentar obrir els menjadors
dels instituts, ja que els menjadors cal obrir-los inexcusablement, perquè els nens
han de menjar.
En tercer lloc, entén que la tarifació social perjudica la classe mitjana, que l’aposta
del Govern per les escoles bressol és poc ambiciosa i que en els quatre anys de
govern no estaran fetes totes les escoles bressol que es van prometre.
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La Sra. Rognoni afirma que el seu grup comparteix l’esperit i els objectius de la
mesura, així com la creença que la infància i l’adolescència són etapes clau en la vida
de la persona, i el moment ideal per intentar vèncer les desigualtats, i agraeix tant la
presentació de la mesura com tota la feina feta pel Departament d’Infància.
Observa, però, que si bé la mesura aprofundeix en accions adreçades a la protecció
de la infància en risc —un aspecte fonamental que pot pal·liar moltes desigualtats—,
no aprofundeix prou en la promoció de la infància en general.
Celebra que es doni importància a la participació infantil i que, per tant, es consideri
l’infant com un autèntic subjecte de dret, com un ciutadà normalitzat amb molt a dir,
però troba a faltar una avaluació i un seguiment de les diferents accions. Recorda
que en el mandat anterior es va treballar molt aquest aspecte, i voldria saber com
s’estan aplicant les 290 mesures del Pla d’infància, quines funcionen i cal continuar
aplicant, i quines caldria millorar o substituir. Pregunta si el Focus II sí que
incorporarà seguiment i avaluació de les mesures.
D’altra banda, assenyala que calen més escoles bressol i corregir-ne la tarifació
social, que actualment perjudica les classes mitjanes. Celebra, en canvi, l’ampliació
dels espais familiars, així com el reforç de qualsevol aspecte relacionat amb els
CDIAP.
Per acabar, posa de manifest que la valoració del risc a partir de l’Institut Municipal
de Serveis Socials és molt lenta i no és prou eficaç, cosa que caldria corregir per
pal·liar la pobresa infantil al més aviat possible, i indica que el seu grup troba a faltar
el Consell d’Infants, del qual s’havien començat a establir les bases.

GASETA MUNICIPAL
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La Sra. Benedí agraeix la presentació de la mesura, de la qual el seu grup
comparteix l’esperit i els objectius, però observa que és un recull d’accions ja
presentades i, en alguns casos, ja debatudes a bastament.
Entén que la mesura hauria de significar un salt qualitatiu en les polítiques d’infància
i adolescència, i que els motius que s’hi esmenten (l’ètic, l’estratègic, el polític i
l’econòmic) no haurien de quedar en una simple reflexió sinó que haurien de facilitar
veritables eines per protegir i atendre els infants, sobretot els que estan en situació
de risc o desemparament. Explicita que hi prenen un paper fonamental les mesures
de prevenció, foment i participació dels drets i les oportunitats de la infància.
Subratlla que s’ha aconseguit que a les escoles el mestissatge no es vegi com un
problema, sinó com una oportunitat per a la cohesió de la societat del futur, però,
malauradament, els recursos econòmics i humans són insuficients, i si no hi ha un
bon aprenentatge de la llengua o el procés és feixuc, el risc d’abandó escolar
augmenta. Afegeix que és important treballar a partir dels plans d’entorn amb els
espais més propers a les escoles, les AMPA, el barri, l’oci, l’esport, la sanitat i els
educadors de carrer per generar cohesió i evitar la segregació escolar entre escola
pública i privada —de vegades també dins la mateixa escola pública—, així com la
segregació religiosa. Exposa que és difícil que les famílies d’un nen o nena d’una
altra cultura religiosa entenguin que cal anar a l’escola a fer el seguiment del seu fill
o filla, i més difícil encara que entenguin la necessitat de l’educació en el lleure, que
vegin el sentit d’aprendre a tocar un instrument musical o, fins i tot, de vegades, que
acceptin que la seva filla faci gimnàstica. Afirma que les AMPA hi tenen un paper
important, i recorda que hi ha barris sencers on cap escola té AMPA.
Pel que fa a participació ciutadana —va ser el seu grup qui va introduir que es
mantinguessin i es potenciessin les audiències joves als districtes—, pregunta si
l’infant o adolescent a qui es dona veu tindrà retorn dels resultats, ja que, en cas
contrari, la motivació es perd.
En darrer lloc, posa de manifest que les places i els parcs es troben en un estat
d’evident necessitat de millora, que manquen espais de jocs escolars adaptats als
barris i per a infants amb discapacitat, i que cal seguir treballant i ampliant la xarxa
de patis i biblioteques escolars i les inversions d’aquests programes.
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En quart lloc, recorda que, encara que es parli d’ampliar els centres públics, per part
del Govern no hi ha un compromís per posar fi als barracons.
En cinquè lloc, coincideix en la necessitat d’augmentar i actualitzar els CDIAP, els
serveis i els tractaments per als infants, però observa que les accions no són
específiques.
En sisè lloc, critica que les accions relacionades amb salut mental s’apliquin
únicament a 11 escoles de 6 districtes, cosa que no garanteix la igualtat
d’oportunitats.
En setè lloc, valora els programes per detectar i prevenir el maltractament i la
violència masclista, així com la feina del SAIF. Entén, però, que la implantació és
molt lenta.
En vuitè i darrer lloc, aclareix que el seu grup comparteix les 27 accions de la
mesura, però considera que hi ha mancances en la seva presentació, i que el SAIF
hauria d’incorporar també la infantesa per oferir continuïtat en les diferents etapes
del cicle vital de les famílies.

GASETA MUNICIPAL
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La Sra. Rovira valora positivament la mesura, que transversalitza i aglutina diferents
polítiques esmentades en mesures de govern anteriors, i que recull els principals
dèficits existents en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Entén, però, que el
document és molt ambiciós i, per tant, calen indicadors d’avaluació molt clars —el
seu grup proposa que cada sis mesos s’informi de l’estat de la mesura.
Celebra que s’aposti per la reducció de desigualtats per raó d’origen, de classe o de
gènere, així com per la construcció de serveis universals i equitatius, actualment
inexistents als diferents districtes, i subratlla que per assolir els objectius cal molta
feina i una aposta clara pel reforç dels serveis i dels professionals, per la qual cosa
cal garantir unes bones condicions laborals i una bona qualitat dels serveis,
mitjançant avaluacions contínues entre usuaris i treballadores que puguin anar
decidint com s’han de desenvolupar els diferents serveis.
Pregunta al Govern quina opinió té sobre l’avaluació que es va fer de la renda infantil
i quina és la situació a la ciutat de les beques menjador, ja que el síndic va alertar
que les persones que no cobraven el 100% de la beca es quedaven sense servei
alguns dies o períodes de l’any. També voldria saber què es farà per garantir el dret
bàsic d’accés a l’alimentació durant períodes no lectius, i proposa al Govern que es
faci una avaluació econòmica sobre la pertinència d’eliminar les beques menjador i
convertir el servei en un servei remunicipalitzat o cooperatiu que aprofiti les
economies d’escala de compra, de cuina, etc., per fer molt més sostenible la garantia
del dret a l’alimentació.
En darrer lloc, indica que el seu grup continua posant l’accent en la necessitat de fer
moltes més places d’escoles bressol i garantir-hi l’accés universal a tots els districtes,
i posa de manifest que les xarxes pel canvi per la innovació educativa poden implicar
el risc d’elititzar l’educació en lloc de transformar-la en molt més universal, que n’és
l’objectiu.
La Sra. Andrés confirma que el document és molt ambiciós, i agraeix la gran feina
feta per l’Institut d’Infància.
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La Sra. Esteller posa en relleu la importància d’implementar bones mesures
destinades a la infància i a l’adolescència, etapes fonamentals de la vida d’una
persona, ja que és durant els primers anys de vida que es construeix la persona i
sovint aquests anys en condicionen tota la vida. Per això, és imprescindible garantir
que el nen rebi un tractament adequat tant a la família com a l’escola i al lleure.
Valora algunes de les qüestions recollides a la mesura, però hi troba a faltar
qüestions diferenciades, i que es garanteixi que quan un nen tingui qualsevol risc, es
reaccioni a temps i es prevegin moltes de les qüestions que poden condicionar-lo i
determinar-hi un desencadenament totalment tràgic. Explicita que calen accions tant
de prevenció com de reacció, i remarca que cal ampliar la mesura, bàsicament
continuista, amb accions més concretes.
Coincideix que és imprescindible avaluar el Pla de la infància, un pla de caràcter
integral, i observa que cal atendre tant la infància en general, com, sobretot, la
infància en risc.
Per acabar, assenyala que les places d’escola bressol són insuficients (cada any
3.000 nens no en tenen), que fa anys que es va aprovar una mesura per obrir els
instituts al migdia —no entén que ara se’n faci una prova pilot—, i que la tarifació
social actual no és adient.

GASETA MUNICIPAL
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Tot seguit, explica que el Focus I, que recull principis i reflexions estratègiques,
estableix el marc d’actuació, mentre que el Focus II, que s’ha de fer de manera
coparticipada amb les entitats que treballen en l’àmbit infantil i amb els mateixos
infants, inclourà indicadors.
La Sra. Ortiz remarca que la mesura vol transversalitzar en un àmbit molt compartit
competencialment i posar en valor el model de treball transversal (DGAIA,
Generalitat, Consorci de Serveis Socials, Ajuntament, etc.).
Coincideix que cal fer més, però insisteix que és una mesura ambiciosa que permet
veure quin impacte tenen qüestions de desigualtats educatives, de segregació i de
participació comunitària, i posar l’accent en els drets dels infants i la seva vinculació.
Pel que fa a les beques menjador, assenyala que una de les primeres mesures que
es va prendre va ser generalitzar els ajuts de sis euros, i enguany totes les rendes 016 tindran aquest ajut extraordinari.
Es dona per tractada.
c) Informes
A la Comissió:
2. La salut mental a Barcelona 2016.
Es posposa per a la propera sessió.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions

3. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 26 d’octubre de 2017, que designa el Sr. Xavier
Patón Morales com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en
substitució del Sr. Félix Ortega Sanz.
La Sra. Benedí enuncia la proposta.
La Sra. Fandos expressa l’abstenció del seu grup.
El Sr. Puigcorbé manifesta el vot favorable del seu grup.
La Sra. Esteller expressa l’abstenció del seu grup.
La Sra. Rovira expressa l’abstenció del seu grup.
La Sra. Andrés manifesta el vot favorable del seu grup.
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Al Plenari del Consell Municipal:
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La Sra. Ortiz manifesta el vot favorable del seu grup.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC i amb
l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, Cs, PP i CUP.
b) Propostes d’acord
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
4. (8SD/17_2 IMEB) Aprovar inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars Municipals de
Districte (CEMD) i, sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, d’acord
amb l’art. 112 del Reglament Orgànic Municipal.
La Sra. Benedí enuncia la proposta.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.
El Sr. Essomba saluda tothom i agraeix les aportacions dels grups, que han donat
lloc a uns reglaments de qualitat que aposten per eixamplar la participació efectiva
de la comunitat educativa.
Explicita que després de l’aprovació inicial d’avui, el projecte se sotmetria a
informació pública, de manera que el diàleg continuaria obert, i assenyala que seria
positiu acabar el 2017 amb els reglaments aprovats per poder començar a aplicar-los
el 2018.

La Sra. Barceló agraeix el diàleg que el seu grup ha mantingut amb el comissionat
d’Educació i els seus companys, i posa de manifest que de les deu esmenes
presentades pel seu grup, només se n’han acceptat quatre. Lamenta especialment
que s’hagi rebutjat l’esmena que demanava que el Consell Escolar es comprometés
amb unes dates de finalització dels mòduls prefabricats, i afegeix que el preàmbul
del Consell Escolar no hauria d’estar tan polititzat com ho està de vegades, i que
l’educació hauria de mirar cap al futur en lloc de centrar-se únicament en el passat.
Pels motius exposats, el seu grup s’hi abstindrà i durant el període d’al·legacions
intentarà assolir el màxim d’acords, imprescindibles en educació.
La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup.
La Sra. Esteller expressa l’abstenció del seu grup, motivada per la no acceptació
d’algunes de les esmenes presentades, que pretenien garantir la màxima pluralitat i
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La Sra. Rognoni manifesta l’abstenció del seu grup, que, si bé és conscient que la
composició del Consell Escolar Municipal és complexa i s’ha d’organitzar a través dels
districtes i que cal revisar i adequar els consells a les noves realitats, entén que la
representació i la participació dels inspectors d’educació en aquests consells hauria
de ser més activa.
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la màxima participació dins del Consell. Concreta que caldria que les agrupacions de
pares i mares representades en associacions legalment constituïdes també hi
tinguessin veu i vot per tal que les conclusions dels treballs que es duguessin a
terme fossin fruit del diàleg transversal amb tothom. Explicita que el seu grup
presentarà al·legacions en aquest sentit.
La Sra. Rovira expressa l’abstenció del seu grup.
El Sr. Essomba diu a la Sra. Rognoni, que ha parlat dels inspectors, que el Govern
considera important que la inspecció pugui formar part de la comunitat educativa
dels districtes, de manera que cal trobar un acord amb la Generalitat perquè la
inspecció finalment estigui incorporada dins del si del Consorci, cosa que facilitaria
moltíssim que la plenitud de la participació de la inspecció pogués ser efectiva en
aquests òrgans.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Rognoni expressa l’abstenció del Grup Municipal
Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot
favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa
l’abstenció de la CUP. S’aprova.

5. (119/2017) Atorgar una subvenció màxima a favor del Club Union Deportivo
Hebron Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de
serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp
municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la
Teixonera, per un import de 102.551,18 euros, per cobrir el dèficit de l’explotació del
període de l’1 de gener al 31 de maig de l’any 2017, motivat per la modificació dels
preus públics de determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals
acordat per la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb
el topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat de vida,
drets socials, cultura i esports, de 16 d’abril de 2013; per cobrir el dèficit de
l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la clàusula 17.2.d)
del Plec de clàusules administratives del contracte; autoritzar, disposar i reconèixer
l’obligació de l’esmentada despesa per un import de 102.551,18 euros, amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor del Club Union
Deportivo Hebron Teixonera, amb NIF G62856687, per tal de pal·liar el dèficit de
l’explotació del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió,
per a la gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els
camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, atenent als usos de la instal·lació
liquidats durant el període de l’1 de gener al 31 de maig d’enguany i que ha estat
acreditat el perjudici econòmic efectiu per la modificació de les tarifes.
La Sra. Benedí enuncia la proposta.
La Sra. Ortiz recorda que aquesta qüestió ja ha estat debatuda per la Comissió, i
durant el debat se’n van explicar tots els antecedents, i explicita que l’expedient, en
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Districte d’Horta-Guinardó
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què s’acredita el dèficit d’explotació posterior al canvi de contracte i de licitació, vol
solucionar la situació del club.
D’altra banda, excusa l’absència dels representants d’Horta-Guinardó, que no han
pogut assistir a la sessió per defensar aquest punt.
La Sra. Fandos expressa l’abstenció del seu grup, que està d’acord amb l’abonament,
però troba a faltar a l’expedient l’explicació sobre què passarà a partir d’ara amb el
topall de pagament a l’equipament de 141.000 euros que es va acordar amb el
gestor actual. Indica que el seu vot pot ser favorable en funció del que s’expliqui
sobre aquesta qüestió.
La Sra. Barceló assenyala que el vot del seu grup també dependrà de l’explicació
sobre la qüestió plantejada per la Sra. Fandos.
El Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable del seu grup, que entén que cal compensar
el dèficit d’explotació dels gestors municipals dels camps municipals de la Vall
d’Hebron i de la Teixonera, per aconseguir finalment equiparar els preus públics
aplicats al futbol i al rugbi, un esport menys popular, però igual de noble o més.
La Sra. Esteller expressa l’abstenció del seu grup, que està a favor que es cobreixi
aquest dèficit d’explotació, però entén que, pel que fa al finançament d’aquestes
instal·lacions, cal resoldre problemes estructurals.
La Sra. Rovira expressa l’abstenció del seu grup.
La Sra. Ortiz explica que en la nova licitació s’incorpora el càlcul dels costos intentant
solucionar una situació que ha estat anòmala i que s’ha hagut de compensar amb la
subvenció, i que la diferència entre els 102.000 euros i els 141.000 es deu al fet que
l’execució d’aquest club és fins al 31 de maig del 2017 i no fins al 31 de desembre.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal
Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa
el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira
expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova.
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
6. (M1519/7127) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.
Denunciar els efectes negatius que està provocant la intervenció econòmica de la
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La Sra. Fandos i la Sra. Barceló indiquen que els seus grups finalment hi votaran a
favor.
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Generalitat de Catalunya, i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, que es
generen amb la paralització dels pagaments i, per tant, greu perjudicis pel teixit
associatiu de la ciutat el qual veu bloquejades les subvencions compromeses i, en
conseqüència, les seves activitats i serveis. 2. Instar al Govern de l’Estat a
desbloquejar de forma urgent els pagaments de la Generalitat de Catalunya a les
entitats socials, juvenils, esportives, de dones i totes aquelles altres que es trobin
afectades. 3. Demanar al Govern Municipal a desplegar tots els mecanismes i fer
totes les gestions necessàries per a garantir aquests pagaments i així assegurar el
funcionament del teixit associatiu de la ciutat que es troba en risc en aquests
moments.

La Sra. Fandos subratlla que tant la proposició del seu grup com la d’ERC fan
referència a una qüestió que els preocupa molt especialment: l’ordre publicada el 16
de setembre al Butlletí Oficial de l’Estat per la qual s’intervenia la gestió econòmica
de la Generalitat de Catalunya, així com ordres dictades posteriorment, estan
provocant efectes realment negatius, que se sumen als de l’aplicació de l’article 155
de la Constitució.
Remarca que aquesta intervenció econòmica de la Generalitat està perjudicant molt
els ciutadans de Barcelona i de Catalunya, ja que la paralització de pagaments està
provocant, per exemple, que els centres de menors no puguin comprar res que
puguin necessitar o que moltes entitats no puguin fer front als pagaments ni
funcionar de manera ordinària i que, en molts casos, estiguin a punt de tancar.
Afegeix que el Departament de Treball va explicar que hi ha més de 10 milions de
diners destinats a projectes d’entitats socials aturats (307 entitats en casos de temes
d’infància i 224 en casos de joventut, i també es veuen afectats l’àmbit de la dona i
el d’esports: la mateixa Unió de Federacions Esportives està passant un moment
realment difícil i, de retruc, també totes les federacions esportives, igual que la Unió
de Consells Escolars i tot el món de l’esport escolar).
Subratlla que cal aixecar immediatament el 155 i fer els pagaments a les entitats,
moltes de les quals es troben en una situació realment crítica, i observa que algunes
de les entitats afectades treballen amb persones immigrades, persones amb
drogodependència, malalties mentals o discapacitat, amb població en risc d’exclusió i
en àmbits com l’educació en el lleure, la igualtat, el treball i la cooperativitat, la
prevenció de la salut o l’esport.
Considera imprescindible denunciar la situació, instar el Govern de l’Estat a
desbloquejar immediatament tots aquests pagaments i que el Govern municipal
desplegui tots els mecanismes possibles per garantir aquests pagaments: si no se li
assegura que els pagaments es faran de manera immediata, caldrà que trobi algun
mecanisme de caixa per ajudar al funcionament del teixit associatiu de la ciutat i, en
definitiva, per ajudar la ciutadania.
La Sra. Benedí posa de manifest que desenes de programes d’atenció a la
drogodependència, de salut mental i de VIH, així com projectes de voluntariat social i
d’igualtat efectiva entre homes i dones tenen avui dubtes sobre la seva continuïtat i,
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La Sra. Benedí assenyala que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb la
proposició presentada pel Grup Municipal d’ERC, corresponent al punt 8 de l’ordre del
dia.

GASETA MUNICIPAL

fins i tot, sobre com pagaran les nòmines i els deutes adquirits aquest any mentre
esperen les subvencions del Govern que encara no han arribat.
Subratlla que la intervenció dels comptes de la Generalitat el 20 de setembre ha
paralitzat pagaments i subvencions, i el conflicte polític ha aturat les convocatòries
de subvencions encara pendents de publicar d’alguns departaments que ja anaven
amb retard: la decisió política i autoritària de l’Estat espanyol no permet atorgar de
manera definitiva les subvencions per dur a terme els programes previstos.
Exposa que l’article 155 està afectant de manera clara i directa, entre moltes altres,
les entitats que treballen en el tercer sector, a les quals el Govern a través del
Departament de Treball, Afers Socials i Família ja va advertir de la impossibilitat de
fer-los arribar les subvencions compromeses a principis d’any. El bloqueig dels
recursos econòmics implica la impossibilitat de materialitzar l’adjudicació definitiva
de les ajudes econòmiques que els corresponen, i aquesta paràlisi econòmica afecta
307 associacions que han de rebre una ajuda de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària i 224 que l’han de rebre de Joventut. D’altra banda, l’import total que
han de percebre és de 10 milions d’euros, quantitat que suposa el 70% de les
nòmines de les associacions afectades; 1.300 treballadors i treballadores poden
veure’s afectats per aquesta situació, i unes 900.000 persones es veuran
perjudicades per la paralització dels projectes que tiren endavant aquestes entitats.
Remarca que aquests diners serveixen per treballar en benefici dels col·lectius més
vulnerables de la ciutat, i que, pel moment de l’any en què es troben, moltes
associacions ja no han posat en marxa els projectes finançant-los amb un crèdit que
esperaven tornar quan rebessin la subvenció. El fet de no poder-hi fer front els aboca
ara a una situació d’endeutament que posarà en risc la seva viabilitat futura.
Esmenta el Banc d’Aliments, la Fundació Arrels, SOS Racisme, Pallapupas, la
Fundació Catalana de l’Esplai, la Fundació Pare Manel, el Casal Lambda i el Centre
Cultural Gitano de la Mina com a exemples de les moltes entitats afectades pel
bloqueig, i informa que la Taula del Tercer Sector, on s’agrupen la majoria de les
entitats afectades, ha fet pública la preocupació pel bloqueig de les subvencions, ja
que els projectes d’àmbit social que es duen a terme tenen una incidència directa en
la millora de la vida de les persones i els col·lectius socialment vulnerables, i la
paralització dels projectes finançats suposa un perjudici molt greu en el treball cap a
una societat més igualitària i cap a un servei públic més eficaç.
Qualifica d’incomprensible que una part de l’activitat social de les entitats, que afecta
col·lectius molt vulnerables (persones amb discapacitat, persones en situació
d’exclusió social, infants, joves, gent gran, dones), quedi aturada per culpa d’una
intervenció política del Govern de l’Estat, i comenta que la consellera de Treball,
Afers Socials i Família, Dolors Bassa, molt abans de ser una presa política, va deixar
molt clar que es tracta d’un atac directe al teixit associatiu i cívic del país, i va
lamentar la nul·la sensibilitat de l’Estat davant la tasca que fan les entitats del país
contra l’exclusió social i a favor de la igualtat d’oportunitats.
Per acabar, explicita que la proposició demana que l’alcaldessa faci valer la seva
autoritat municipal per trobar la fórmula més adient per contribuir a resoldre la
situació tan delicada que estan patint les entitats socials de la capital del país per
culpa de l’aplicació de l’article 155.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Fandos i a la Sra. Benedí que són conscients del
respecte que sent per elles tant personalment com professionalment, però que amb
aquestes proposicions estan delegant responsabilitats, no pel que fa a les seves
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La Sra. Esteller coincideix que el teixit social de Catalunya és importantíssim, i afirma
que, precisament per salvar-lo de la mala gestió de la Generalitat, que l’està
asfixiant, calia aplicar el 155.
Considera increïble que s’acusi un article aplicat fa 15 dies o l’Estat espanyol de
perjudicar o voler eliminar el teixit de Catalunya, quan en tot l’any la Generalitat no
ha pagat a les entitats i no ha publicat subvencions, i subratlla que moltes entitats
que fins ara no havien cobrat estan cobrant o cobraran properament, però recorda
que hi ha un procediment que estableix que perquè l’Estat pugui pagar, primer la
Generalitat ha d’aportar les certificacions, i aquestes certificacions l’Estat les ha rebut
fa molt poc. Demana seriositat i rigor en les intervencions que es fan a la Comissió, i
remarca que s’estan desbloquejant pagaments i injectant els recursos que s’han
d’injectar amb una cooperació absoluta de tots els funcionaris de la Generalitat i els
funcionaris d’Intervenció de l’Estat, que estan fent que els serveis públics funcionin
amb normalitat.
Subratlla que els únics responsables del que està passant a Catalunya són el Sr.
Puigdemont i el seu govern, que van incomplir la llei i van posicionar Catalunya fora
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tasques municipals —presenten propostes molt importants per a la ciutat—, sinó
perquè obvien que l’aplicació de l’article 155 és conseqüència de l’incompliment de
lleis per part d’un govern actualment cessat del qual els seus grups formaven part.
A continuació, assenyala que l’article 155 no afecta el treball administratiu, i que a
l’octubre hi havia moltíssimes subvencions que la Generalitat no havia presentat.
Afegeix que el Govern de la Generalitat va demanar assumir el repartiment de les
subvencions de l’IRPF, que abans feia el Govern central, però l’assumpció d’aquesta
competència per part de la Generalitat no ha implicat cap millora en aquesta
subvenció, que encara no s’ha donat. Pregunta si això és culpa del 155 o d’una mala
gestió, i si la responsabilitat que les subvencions de la convocatòria ordinària de
subvencions a projectes i entitats (COSPE) el mes de setembre estiguessin en un
estat de resolució provisional és responsabilitat del 155 o de la Generalitat. D’altra
banda, subratlla que al setembre, abans de l’aplicació del 155, les subvencions en
salut encara no estaven publicades —les entitats també es queixen d’això—, i
demana que no es responsabilitzi l’aplicació del 155 de totes les subvencions quan el
Govern de la Generalitat durant l’any no havia complert les seves obligacions en
temes socials. Comenta també que els centres especials de treball es van manifestar
al setembre perquè feia nou mesos que no cobraven de la Generalitat.
D’altra banda, posa de manifest que, segons la investigació policial sobre el
referèndum il·legal, es van desviar possiblement fons d’Afers Socials (diners que
estaven destinats a polítiques actives de treball, inclusió social, refugiats o
immigració) per construir la hisenda catalana i el referèndum anul·lat pel Tribunal
Constitucional, i que mentre el Govern de la Generalitat estava ocupat en la
construcció d’una república que avui fins i tot diu que no era possible, a Catalunya
les llistes d’espera dels hospitals el 2016 van ser superiors als dos anys anteriors; els
centres de menors estrangers no acompanyats estaven saturats i els professionals
no tenien recursos, i era la comunitat autònoma amb més barracons.
Conclou que la mala gestió és fruit de la manca d’interès per part del Govern de la
Generalitat —pendent únicament de la seva ideologia independentista— pel que
realment preocupa els ciutadans de Catalunya. Espera que això canviï i tothom
treballi per les necessitats reals dels veïns de Barcelona i dels ciutadans de
Catalunya.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

La Sra. Rovira manifesta sorpresa pel fet que el partit més demofòbic i amb més
casos de corrupció de l’Estat espanyol es vegi amb legitimitat per donar lliçons a la
resta sobre bona gestió, i afirma que actualment tots els instruments de l’Estat (PP,
Cs, PSC, la monarquia espanyola i els seus tribunals) estan utilitzant el poder per
reprimir qualsevol dissidència política, recentralitzar l’Estat i escanyar Catalunya
econòmicament com a poble, no només fent que no pugui tenir garantits drets tan
bàsics com són els drets polítics.
Assegura que l’Estat ha utilitzat l’embat del procés per posar en marxa una versió
més autoritària d’ell que ja tenia en agenda aplicar, i ha demostrat la capacitat que
té el nacionalisme espanyol per disciplinar gairebé totes les forces polítiques que no
són independentistes. Per fer-ho, ha intervingut el conjunt d’institucions catalanes i
ha utilitzat els tribunals, la Fiscalia, la monarquia i el conjunt dels «partits del
búnquer» que conjuntament han traçat una estratègia que dia rere dia esclafa els
drets de les catalanes.
Posa de manifest que actualment no hi ha normalitat política ni a Barcelona ni al
conjunt del territori, que viu en un estat d’excepció, en un cop d’estat, i aprofita per
mostrar la solidaritat del seu grup amb el conjunt de presos polítics que avui dormen
a la presó; amb el conjunt de persones que estan sent reprimides i que ho seran;
amb els professors que estan sent reprimits per parlar a les aules del conflicte que
s’està vivint i de com ha de ser una societat democràtica i que ensenyen les
persones a pensar i no a obeir, i, especialment, amb el company que va perdre un ull
per culpa d’una bala de goma el dia 1 d’octubre per defensar un dret tan bàsic com
és el de dipositar un vot en una urna. Subratlla que qui ha pres una part de la vida a
aquesta persona i al conjunt del poble, que encara es recupera d’aquella situació de
vulneració de drets flagrant, han estat el cossos de seguretat de l’Estat espanyol.
Indica que el context ha donat lloc a la situació en què es troben actualment les
entitats: la intervenció dels comptes de la Generalitat de Catalunya per part de
l’Estat espanyol està suposant la paralització de diferents convocatòries i
adjudicacions definitives de subvencions, cosa que posa en risc la sostenibilitat
econòmica de les entitats i les condicions laborals de les persones que treballen en
aquestes entitats. El Grup de la CUP entén que és necessari reclamar que aquesta
situació acabi, que es deixin d’esclafar drets i que l’Administració de l’Estat
desbloquegi la situació de paràlisi (que afecta entitats fonamentals per desenvolupar
vides dignes a la ciutat), però també considera que els grups han de començar a
construir una sobirania econòmica pròpia, i que l’Estat espanyol ha de garantir que la
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de la llei i del marc legal, i que l’aplicació del 155 era la solució necessària per
recuperar la normalitat i la legalitat a Catalunya.
D’altra banda, observa que quan es convoquen unes eleccions, tothom està en
funcions i només es manté l’àmbit administratiu i es fan els pagaments que s’han
d’acreditar, i insisteix que la culpa dels retards en els pagaments és de la mala gestió
de la Generalitat i del desviament de fons de l’àmbit de benestar social que es
destinaven al procés, a finançar totes les «aventures» que estan portant tots els
catalans a la ruïna.
Clou la intervenció reiterant que els pagaments es paguen un cop s’acrediten, que
els 10 milions d’entitats socials es van acreditar fa molt poc —ja tenen tots els
informes favorables i es pagaran al més aviat possible—, i que ningú no es pot
creure que la culpa dels impagaments i de la situació de les entitats és de l’aplicació
del 155, aplicat fa 15 dies, i no d’una mala gestió de la Generalitat durant anys.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

La Sra. Andrés observa que si les proposicions fan referència únicament a
impagaments a entitats socials i no a d’altres, com ara les culturals o les esportives,
és perquè les úniques entitats que han tingut problemes per rebre les subvencions
ordinàries són les que depenen de la Conselleria de Benestar Social, que no va fer la
seva feina, com saben les entitats, les federacions, la Taula del Tercer Sector o
COCARMI, que no han cobrat subvencions des del gener. Afegeix que la Conselleria
no ha publicat les ordres de subvenció en tot l’any, i que si hagués dit que tenia
problemes de liquiditat, aquestes partides haurien pogut situar-se al FLA.
Exposa que, tal com han denunciat el COCARMI i la Taula del Tercer Sector, els
centres especials de treball des del gener no han cobrat el salari mínim
interprofessional, del qual depèn la vida digna, i aquest impagament sí que és una
vulneració de drets fonamentals. Assenyala que la Taula es va adreçar al Govern de
l’Estat per veure què havia passat, i aquest va fer un comunicat per dir que no havia
rebut absolutament cap petició ni certificació per al pagament de subvencions per
part de la Conselleria de Benestar Social, de manera que no podia abonar els 10
milions que properament sí que podrà abonar perquè ha implementat els
mecanismes que no havia implementat la consellera Bassa durant tot l’any.
A continuació, acusa els grups que han presentat les proposicions, que han estat
govern de la Generalitat, de portar la situació de les entitats socials a la Comissió
ara, d’una manera partidista, aprofitant el 155, en lloc de portar-la abans, i, per
acabar, expressa l’abstenció del seu grup, que està d’acord que les entitats han de
rebre les subvencions immediatament i que reconeix l’esforç, la feina i la
reivindicació de les entitats, que han estat desateses pels grups que ara volen posarse medalles per aquesta qüestió.
La Sra. Ortiz manifesta sorpresa pel fet que es porti aquest debat a la Comissió,
assenyala que el Grup de BC —també l’alcaldessa personalment— ja ha denunciat la
situació que viuen les entitats socials per culpa de la intervenció, i demana rigor en
l’exposició dels fets, rigor que s’ha intentat aportar amb l’esmena introduïda.
Observa que és la Llei d’estabilitat —que CiU va defensar per un principi d’austeritat,
mentre que altres denunciaven que atacava directament la sobirania municipal i de
Catalunya— la que ha permès la intervenció de la Generalitat del setembre, i informa
que ella mateixa també ha parlat amb la Generalitat per preocupar-se per aquesta
situació, i el secretari d’Afers Socials ha parlat amb el secretari d’estat per
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voluntat popular expressada a les urnes l’1 d’octubre ajudi a empènyer per avançar
en la construcció d’aquesta sobirania. Subratlla que la gent va decidir i, per tant, és
hora que Catalunya recapti els seus impostos i comenci a gestionar el país i la
república de la manera que ella decideixi, però, mentre això no passa, cal que els
municipis facin efectiu el mandat popular i, per tant, empenyin mitjançant tots els
recursos possibles a pal·liar les conseqüències de l’aplicació del 155.
En darrer lloc, posa de manifest que, una vegada més, qui més pateix les
conseqüències del context és la classe treballadora i, especialment, les dones de
classe treballadora, fet que demostra el caràcter centralista, autoritari i de vulneració
de drets de la classe treballadora que pretén aportar l’Estat espanyol al territori
català, i subratlla que el seu grup continuarà treballant per bastir qualsevol
estructura que permeti l’emancipació, perquè, malgrat el PP, el PSC, Cs, la
monarquia i els seus tribunals, la gent ja ha decidit prendre els carrers i, per tant,
decidir el seu futur.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

La Sra. Fandos manifesta sorpresa per l’agressivitat amb què han parlat les
portaveus d’alguns grups, potser perquè se senten culpables, quan són ERC i el Grup
Municipal Demòcrata els grups que tenen consellers tancats a la presó per motius
polítics —agraeix que la companya de la CUP ho hagi recordat.
Dit això, puntualitza que la intervenció no és de fa quinze dies sinó de fa dos mesos
(16 de setembre) i que el text de la proposició no parla únicament d’entitats socials
—i ella mateixa, en la primera intervenció, ha esmentat les entitats esportives, entre
d’altres—, i subratlla que la intervenció no només afecta les subvencions sinó
qualsevol compra o despesa que es vulgui fer.
Lamenta que el PSC no doni suport a la proposició, que el que vol és ajudar el teixit
associatiu, i remarca que, independentment de la situació anterior, la intervenció
econòmica que es va fer al setembre, a la qual donen suport grups com el PP i Cs, es
va fer per criteris polítics i està perjudicant entitats de tota mena, que són les
primeres que ho han denunciat.
Explicita que la proposició vol que, sense agressivitat i sense encreuament
d’acusacions, es desbloquegi immediatament la situació i s’eviti que les entitats
hagin de tancar o continuar acomiadant personal.
Per acabar, diu a la Sra. Esteller, que ha afirmat que ja s’estaven desbloquejant
pagaments, que al Grup Municipal Demòcrata no li consta que la situació de les
entitats esportives estigui desbloquejada, i li demana que faci una gestió —ella que
coneix aquest món i se l’estima— perquè totes aquestes entitats i la resta també es
desbloquegin.
La Sra. Benedí indica que comparteix moltes de les qüestions exposades per la Sra.
Rovira i per la Sra. Fandos, i subratlla que l’Estat espanyol vol —sempre ho ha
volgut— destruir el teixit associatiu, ric i plural, de Barcelona i de Catalunya, i ho
està fent bloquejant tot allò que pot.
Observa que en la seva primera intervenció ja ha reconegut que les subvencions
anaven endarrerides, i demana el mateix reconeixement per part dels responsables
del que està passant actualment al país amb la seva intervenció a la Generalitat i la
supressió de drets de Catalunya.
En darrer lloc, agraeix el posicionament del Grup de BC, ja que Barcelona ha
d’empènyer per contribuir que la situació es resolgui per a les entitats del tercer
sector, els treballadors d’aquestes entitats i les persones usuàries.
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desbloquejar-la, però el Ministeri d’Hisenda, malgrat que el Ministeri de Benestar
Social ha dit que endavant amb les subvencions, està col·lapsant i generant un caos
a moltes entitats socials.
Subratlla que l’Ajuntament està fent tot el que li correspon i més per desencallar la
qüestió sense suplantar competències, i critica que s’aprofiti una situació
d’excepcionalitat —que el seu grup rebutja i condemna totalment, i la considera una
aberració jurídica i política— per tapar una situació real d’unes entitats socials que no
s’han prioritzat i que no han rebut subvencions perquè no es van signar quan
corresponia.
Conclou que la Comissió hauria d’acordar que Barcelona, amb un treball conjunt,
acompanyés la Generalitat per desencallar la situació que viuen les entitats, i
demana honestedat i autocrítica per part de tothom.

GASETA MUNICIPAL
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La Sra. Barceló subratlla que no s’alegra ni de la situació que es viu a Catalunya ni
del fet que hi hagi polítics presos, però observa que estan a la presó per un
incompliment de la llei, i la llei s’ha de complir, sobretot els polítics.
Posa en relleu la gran vàlua del teixit associatiu de Barcelona i de tot Catalunya, però
demana que no es delegui tota la responsabilitat al 155 quan el Govern de la
Generalitat no ha fet bé la seva feina durant 10 mesos: hi ha subvencions que ni tan
sols han estat presentades, i entitats socials —el seu grup hi dona tot el suport— que
des del gener estan aportant els seus diners per tirar endavant projectes socials.
Per això, el seu grup vol que arribin totes les subvencions a totes les entitats socials,
però demana rigor i seriositat. Insisteix que no es pot culpar una acció de fa 15 dies
del que un govern de la Generalitat no ha estat capaç de fer en 10 mesos pel que fa
a gestió social, i ha estat incapaç de fer-ho perquè les seves prioritats han estat
construir una república impossible en lloc d’ocupar-se dels interessos reals de les
persones de Catalunya.

La Sra. Andrés repeteix que si hi ha subvencions pendents de cobrar per part de les
entitats que depenen només de la Conselleria de Benestar Social és perquè aquesta
no ha fet la seva feina de manera totalment eficient durant tot l’any, fet que ha estat
denunciat continuadament per COCARMI i per la Taula del Tercer Sector. Afegeix que
les entitats són plenament conscients que és la Generalitat qui no ha pagat
subvencions perquè no ha tret convocatòries, i que des del setembre que s’aplica
l’estabilitat pressupostària no s’ha fet cap petició a l’Estat ni s’ha presentat cap
certificació per cobrar subvencions.
Subratlla que la Conselleria ha actuat de manera irresponsable i s’ha dedicat més al
procés que a la seva feina i al seu compromís amb les entitats socials del país;
repeteix que si hi havia problemes de liquiditat es podria haver recorregut al FLA, i
afirma que el que ha fet la Generalitat ha estat una deixadesa de funcions.
La Sra. Ortiz manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició transaccionada i
demana que, més enllà del debat i dels errors, tothom treballi per desencallar la
situació, que afecta temes molt sensibles i el conjunt del teixit de la ciutat i del país.
Fa una petició específica a la Sra. Esteller perquè intenti actuar per accelerar el
desbloqueig del Ministeri d’Hisenda.
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La Sra. Esteller subratlla que els únics que estan arruïnant Catalunya són els grups
que prometien el paradís i estan portant tothom a la ruïna, també les entitats socials,
que han desatès durant més de deu mesos i han deixat pràcticament sense cap
recurs ni finançament sostenible.
D’altra banda, remarca que Hisenda està pagant sense retards tot allò que Benestar
Social i Salut acrediten amb les certificacions corresponents (els 10 milions de les
entitats socials estan informats favorablement i s’abonaran properament), i exposa
que el 13 de setembre el vicepresident va remetre una carta a la comissió delegada
del Govern d’assumptes econòmics per dir que no podia donar comptes de les
intervencions i els pagaments de la Generalitat d’acord amb la Llei d’estabilitat
perquè estava en contra de la llei de l’1 d’octubre.
Per acabar, insisteix que es pagarà a tothom i que el problema és la mala gestió de
la Generalitat, que ha destinat els diners al procés i no a atendre les peticions
socials.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

D’altra banda, manifesta preocupació per la gestió de la renda garantida i per com
s’amplia realment el nombre de persones que accedeixen a la renda mínima
d’inserció, qüestions de la gestió quotidiana que es continuaran treballant.
La Sra. Benedí pregunta quina llei han incomplert els companys empresonats, i
assenyala que experts constitucionalistes afirmen que s’ha fet una aplicació
inconstitucional de l’article 155. Afegeix que fins i tot 100 catedràtics de dret penal
han denunciat la interpretació de la llei que ha portat aquestes persones a la presó, i
afirma que el PP fa la llei a la seva mida, com fa sempre i com va fer durant la
dictadura del general Franco.
D’altra banda, diu a la Sra. Andrés que sap que no és cert que a la Conselleria de
Benestar Social hi hagi hagut deixadesa de funcions.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del
PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra.
Barceló expressa el vot contrari de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable
d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Denunciar els efectes
negatius que està provocant la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya,
conseqüència entre d’altres motius a la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució, que es generen amb la paralització dels pagaments
i, per tant, greus perjudicis pel teixit associatiu de la ciutat el qual veu bloquejades
les subvencions compromeses i, en conseqüència, les seves activitats i serveis. 2.
Instar al Govern de l’Estat a desbloquejar de forma urgent els pagaments de la
Generalitat de Catalunya a les entitats socials, juvenils, esportives, de dones i totes
aquelles altres que es trobin afectades. 3. Demanar al Govern Municipal a desplegar
tots els mecanismes i fer totes les gestions necessàries per a garantir aquests
pagaments i així assegurar el funcionament del teixit associatiu de la ciutat que es
troba en risc en aquests moments.

7. (M1519/7124) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el
Govern Municipal insti al Govern de la Generalitat a: - Actuar de manera immediata a
la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència) per resoldre la
situació de vulneració de drets dels menors estrangers no acompanyats que es
troben a la Ciutat de la Justícia. - A presentar un Pla de Xoc per resoldre els
problemes de saturació i manca de recursos dels professionals dels centres de
menors a Catalunya i en concret a la nostra ciutat de Barcelona.
La Sra. Barceló exposa que aquesta setmana s’ha donat una situació que entén que
preocupa tots els membres de la Comissió: menors estrangers no acompanyats han
passat moltes hores a la Ciutat de la Justícia en condicions lamentables, de
vulnerabilitat, i sovint han hagut de dormir en matalassos en una sala oberta al
públic a l’edifici F de la Fiscalia de Guàrdia de Menors.
Indica que ahir a la tarda la degana dels jutges, la Sra. Mercè Caso, va dir que
aquests menors no podien dormir ni a les cel·les que hi ha a la Ciutat de la Justícia ni
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Del Grup Municipal Cs:
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La Sra. Rognoni entén que tothom coincideix que la infància és prioritària i que
l’interès superior del menor ha d’informar totes les polítiques, i esmenta la Declaració
universal dels drets dels infants. Observa, però, que la qüestió dels menors
estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA) és molt preocupant i complexa,
com ho era l’any 2000. Comenta que ella mateixa va tenir l’oportunitat de fer la
recerca amb la Fundació Jaume Bofill sobre aquesta problemàtica quan era un
conflicte d’Estat, de l’Administració de la Generalitat o de l’Ajuntament, i totes les
administracions estaven enfrontades.
Indica que si bé la Generalitat i l’Ajuntament poden pal·liar la situació, una sola
comunitat autònoma no pot assumir tota la demanda, de manera que cal una aposta
forta de l’Estat per regular els fluxos dels MEINA entre les 17 comunitats autònomes
amb una política estatal comuna que faci que totes les comunitats autònomes actuïn
en la mateixa línia per protegir el menor. Explicita que, sense aquesta política
estatal, a les comunitats on s’estableix protecció, es genera un efecte crida.
En darrer lloc, assenyala que el seu grup troba positiva l’esmena afegida a la
proposició, que farà que no hi voti en contra sinó que s’hi abstingui, i subratlla que a
banda de les actuacions que duu a terme la DGAIA pel que fa a centres d’atenció
temporal, centres residencials d’acció educativa (CRAE), etc., i a banda d’instar
l’Ajuntament a donar explicacions sobre l’estat de la Taula i a aplicar mesures
d’urgència per pal·liar els fluxos d’assimilació, cal apostar fermament per una política
estatal de regulació de fronteres, treball als països d’origen, control a les carrosseries
dels autocars, etc. Per això, demana a la Sra. Barceló que el seu grup també demani
a l’Estat polítiques justes i equitatives en aquest cas.
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a les sales obertes, i que no podien estar allà. Afegeix que aquests menors, que ja
pateixen molt per arribar a Espanya i no estan rebent l’acompanyament que
mereixen, passaran del sostre de la Fiscalia a l’Institut Forense de Barcelona, on hi
haurà educadors que els ajudaran i se n’ocuparan, però el que realment
necessitarien seria estar en un centre de menors.
Assenyala que s’ha vulnerat l’article 35 de la Llei d’estrangeria, que hi ha un
patiment enorme dels menors, i que el cas ha estat denunciat per Fiscalia, Save the
Children i l’Associació Noves Vies. Entén que el fet que aquests menors estiguin en
espera d’una plaça en un centre de menors que ja hauria d’haver estat assignada per
la DGAIA demostra que hi ha deixadesa de funcions.
Tot seguit, exposa que Cs va denunciar al Parlament de Catalunya les condicions dels
centres de menors, per la saturació i la manca de recursos que pateixen, tal com han
explicat diferents educadors, i ella mateixa va comentar al Plenari del maig que calia
augmentar la ràtio d’educadors, que al País Basc és d’un per tres menors mentre que
a Catalunya és d’un per set menors. Voldria saber quines accions s’han coordinat
amb la Generalitat de Catalunya i a quins acords s’ha arribat.
A continuació, posa de manifest que des del 2016 han arribat 1.059 menors
estrangers no acompanyats i la Generalitat i la seva consellera no han pogut
solucionar la situació, i expressa la sospita que hi hagi hagut fons que estaven
destinats a polítiques actives de treball, d’inclusió social, de refugiats o d’immigració
que s’hagin desviat per al referèndum il·legal.
Per acabar, assenyala que si bé el seu grup és conscient que aquesta proposició, que
enuncia, no és estrictament de competència municipal, entén que davant d’aquest
problema, cap administració hi pot donar l’esquena, sinó que totes s’han de
coordinar i col·laborar.

GASETA MUNICIPAL

La Sra. Benedí posa de manifest que tant Barcelona com la resta del país es troben
davant del que es podria considerar una situació d’emergència social i humanitària
que tots els agents polítics, institucionals i socials haurien d’afrontar de manera
coordinada, i exposa que en els darrers mesos el nombre de menors estrangers no
acompanyats ha crescut exponencialment: a principis del 2017 n’arribaven 50-70 al
mes, mentre que a l’estiu la mitjana mensual va ser de 150, i a l’octubre en van
arribar a Catalunya prop de 200. Afegeix que enguany la DGAIA ja ha atès més de
1.110 infants, i que Catalunya —igual que succeeix al País Basc però no a altres
parts de l’Estat— té la tutela dels infants que arriben a la seva comunitat.
Assenyala que ERC defensa l’acollida d’aquests menors, que considera refugiats
econòmics, i indica que amb aquest objectiu la DGAIA enguany ha creat 136 places
en centres ordinaris, centres d’acollida, CRAE i cases d’infants i 322 places en centres
específics. Observa, però, que malgrat l’esforç —encara més gran si es té en compte
la situació actual d’intervenció de la Generalitat per part del Govern de l’Estat—, el
volum d’arribada de menors estrangers supera amb escreix la capacitat de resposta i
les competències del sistema de protecció. Per això, ERC considera que el fenomen
s’ha d’abordar més enllà de les competències de la DGAIA, en el marc d’un pacte de
país que permeti tenir en compte la màxima complexitat i totes les responsabilitats
possibles.
Pel que fa a la situació de la Ciutat de la Justícia, explica que el Govern de la
Generalitat està buscant alternatives que no impliquin expulsar els menors de les
dependències judicials sense tenir garantia d’una plaça on dormir, i el Departament
de Treball ha organitzat una sala de l’Institut de Medicina Legal i Forense per atendre
aquests menors estrangers i que no estiguin al carrer abans de passar a disposició
de la DGAIA.
Demana a tots els grups que actuïn amb responsabilitat, que no instrumentalitzin els
menors i que facilitin la col·laboració institucional i el treball conjunt per garantir
l’atenció de tots els menors en situació de risc al país.
Dit això, comenta que el seu grup no està d’acord amb el primer punt de la
proposició perquè entén que la DGAIA ja està fent més del que pot i, tot i compartir
el sentit de la coordinació institucional, considera que en les circumstàncies
polítiques actuals no és pertinent plantejar aquesta coordinació.
Per acabar, diu a la Sra. Barceló que demostrin que des del Departament de Treball
hi va haver alguna desviació de fons per al referèndum.
La Sra. Esteller posa de manifest les dificultats amb què es troba la DGAIA a l’hora
de donar una tutela efectiva als menors estrangers no acompanyats i el gran esforç
que fa tothom per trobar-hi una solució, i comenta que Fiscalia ha exposat la
incapacitat a l’hora de donar-hi sortida perquè no hi ha una coresponsabilitat o no hi
ha una resposta suficient per part de la DGAIA que permeti que aquests nens que
arriben estiguin, com diu la llei, un màxim de 24-30 hores a la Ciutat de la Justícia
abans de passar a un centre —actualment s’hi passen més de tres dies i fins i tot han
d’esperar quatre mesos abans que se’ls assigni una plaça.
Subratlla que la DGAIA hi té competència exclusiva, per la qual cosa l’Estat no hi ha
d’interferir, i critica que es vulguin derivar competències a l’Estat i culpar-lo del
problema. Aclareix que es pot parlar de coordinar amb l’Estat polítiques d’immigració
que van més enllà de l’assignació de recursos i les tuteles que gestiona la DGAIA,
però no se li pot demanar que presenti un pla per resoldre els problemes de
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saturació i manca de recursos dels professionals, perquè això és competència de la
DGAIA.
En darrer lloc, puntualitza que, atès que hi ha una convocatòria d’eleccions, encara
que hi hagués un govern de la Generalitat, aquest estaria en funcions, i expressa
l’abstenció del seu grup.

La Sra. Andrés expressa el parer del seu grup que en aquests casos cal prioritzar el
fet que són menors —d’extrema vulnerabilitat i, per tant, requereixen condicions
d’atenció especials— per sobre del fet que són immigrants, i indica que el Govern de
l’Estat fa anys que incompleix la Llei orgànica de drets i llibertats dels estrangers i
qüestions de política d’immigració.
Recorda que el seu grup al Congrés dels Diputats fa uns mesos va presentar una
proposició no de llei per donar suport i protecció a aquests menors, en què es
demanava la coordinació entre Estat, comunitats autònomes i ajuntaments per
millorar els processos de tutela d’aquests menors, imprescindible perquè puguin tirar
endavant.
Subratlla que als menors cal oferir-los protecció; en aquest cas, protecció des del
punt de vista de l’assistència jurídica lletrada que han de tenir per assessorar-se i ser
acompanyats, protecció en el sentit d’inserir-los en el món de la formació i el món
laboral, garantir-ne l’assistència i l’atenció sanitària, no fer proves d’edat com s’estan
fent per establir-ne la identitat, i garantir-ne els drets. Observa que aquestes
persones arriben aquí per guanyar un futur i cal treballar perquè puguin tenir totes
les garanties que ofereixen tant la Llei orgànica de llibertats i drets dels immigrants
com totes les lleis i les polítiques de protecció de menors.
Per acabar, manifesta l’opinió del seu grup que hi ha una coresponsabilitat entre
Estat, comunitat autònoma i ajuntaments, que cal millorar molt —la degana de la
Ciutat de la Justícia ha tancat una sala perquè no reunia les condicions mínimes, ni
físiques ni des del punt de vista de la protecció que s’ha d’oferir— i que la Generalitat
ha d’exercir les seves competències exclusives i contribuir des del Congrés dels
Diputats a la necessària millora de la legislació i la coordinació.
Per les raons exposades, el seu grup donarà suport a la proposició.
La Sra. Ortiz subratlla que més enllà de voler buscar culpables entre els altres grups,
cal entendre que el que està passant a la Ciutat de la Justícia de Barcelona és una
vergonya d’un país, Catalunya, que hauria de tenir la capacitat de donar una
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La Sra. Rovira manifesta l’opinió del seu grup que la DGAIA ha de corregir la situació
que pateixen els menors arribats sols de l’estranger, com també que la situació té a
veure amb la geopolítica, la desigualtat de drets, l’internacionalisme, els diferents
tractats europeus, el model d’intervenció que fa directament la DGAIA, la seva
rendició de comptes, els serveis públics i com es garanteixen els drets al conjunt dels
infants.
Comenta que es podria debatre àmpliament sobre la funció que ha de tenir la DGAIA
i sobre com cal abordar aquesta problemàtica, però el seu grup, tenint en compte la
situació d’excepcionalitat política i la intervenció de les institucions catalanes —
avalada pel partit de Cs en el marc del cop d’estat del Principat de Catalunya—,
considera vergonyós i cínic que s’exigeixin plans de xoc que, a més, es demanen a
gent que ara mateix és a la presó, motiu pel qual no es pronunciarà sobre aquesta
proposició.
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La Sra. Barceló agraeix totes les aportacions i subratlla que el tema de la proposició
ha de ser prioritari independentment de les circumstàncies polítiques i de les
possibles campanyes electorals, i que cal abandonar les delegacions de
responsabilitats.
Remarca que el fet que hi hagi menors que dormin en matalassos a la Ciutat de la
Justícia i que no tinguin una plaça en un centre de menors demostra que la DGAIA
no ha estat a l’altura perquè no ha cobert la demanda d’aquests menors, i diu a la
Sra. Rovira que la Sra. Bassa és a la presó per incompliment de lleis, però que la
DGAIA no funciona exclusivament per la Sra. Bassa, sinó que hi ha funcionaris i
professionals que fan una gran feina amb els recursos que tenen per intentar donar
solucions.
Afegeix que si la Generalitat era conscient que la situació la superava per l’arribada
d’una gran quantitat de menors, n’hauria d’haver parlat amb el Govern de l’Estat.
La Sra. Benedí diu que ja ho va fer.
La Sra. Barceló pregunta a la Sra. Benedí si ha llegit la proposició, que demana
coordinació entre les dues entitats, així com ajuda al Govern municipal, atès que cap
de les altres dues administracions són capaces d’afrontar el problema, i subratlla
que, més enllà de circumstàncies i fronteres polítiques, cal la col·laboració de totes
les administracions públiques per ajudar uns menors a tenir una vida digna.
Per acabar, dona les gràcies també per les abstencions.
La Sra. Rovira expressa el vot contrari del seu grup, que considera que presentar
aquesta proposició en la situació actual demostra cinisme.
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resposta digna als nens i nenes que arriben a la ciutat; una vergonya de l’Estat,
absolutament irresponsable pel que fa a coordinació de polítiques de menors i
d’arribada, i una gran vergonya europea pel que fa a drets humans fonamentals.
Remarca que cal posar fi a tanta vergonya, i que la situació supera de molt el que
pot fer un municipi, perquè es tracta d’un sistema de protecció de menors on un
ajuntament, més enllà de l’espai públic i l’impacte que té a l’espai públic, formalment
no té capacitat per intervenir.
Exposa que Barcelona, al juny, abans que la Fiscalia fes la denúncia, va demanar una
reunió urgent amb el delegat del Govern de l’Estat i ella mateixa es va reunir amb el
subdelegat i li va lliurar un informe del que estava passant a la Ciutat de la Justícia i
a Barcelona. D’altra banda, fa més de dos anys que es treballa amb la DGAIA per
millorar un sistema de protecció a la infància clarament deficitari i feble.
Posa de manifest que el sistema de protecció, amb 5.000 places a tot Catalunya, no
té capacitat d’absorció, que aquests infants tenen una trajectòria vital d’una gran
precarietat i d’una alta vulnerabilitat, que necessiten atenció psicosocial, i que no es
poden atendre adequadament en un CRAE qualsevol. D’altra banda, no entén que
l’Estat no reconegui que és responsabilitat seva coordinar un sistema de flux de
menors que arriben a Catalunya de centres del conjunt de l’Estat sense estar
identificats, i que és una vergonya que es desplacin sols per territori espanyol.
En darrer lloc, remarca que sense un fons extraordinari i nous mecanismes no es
podrà posar fi a la vergonya que hi ha a la Ciutat de la Justícia, i manifesta el seu
acord que cal impulsar un pla de xoc de resposta i apel·lar a qui hi té recursos i
capacitats.
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La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Rognoni expressa l’abstenció del Grup Municipal
Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa
el vot contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira
expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern Municipal insti
al Govern de la Generalitat a: - Actuar de manera immediata a la DGAIA (Direcció
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència) per resoldre la situació de
vulneració de drets dels menors estrangers no acompanyats que es troben a la
Ciutat de la Justícia. - A presentar un Pla de Xoc conjuntament amb el Govern de
l’Estat, per resoldre els problemes de saturació i manca de recursos dels
professionals dels centres de menors a Catalunya i en concret a la nostra ciutat de
Barcelona.
Del Grup Municipal ERC:
8. (M1519/7137) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el
govern de la ciutat estudiï la formula més adient per resoldre la delicada situació que
estan patint les entitats socials de la ciutat, degut a l’aplicació de l’article 155.
Proposició tractada conjuntament amb la proposició corresponent al punt 6 de l’ordre
del dia.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del
PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra.
Barceló expressa el vot contrari de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable
d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

Del Grup Municipal PP:
9. (M1519/7143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al
Govern Municipal a presentar un pla de Museus de la ciutat de Barcelona, en un
termini no superior a tres mesos.
La Sra. Esteller enuncia la proposició, que incorpora una esmena del Govern per
ampliar el termini de tres mesos a sis, i subratlla la importància que Barcelona
disposi d’un pla que organitzi els museus —són l’eix cultural de la ciutat— i, sobretot,
estableixi objectius a curt, mitjà i llarg termini tenint en compte les necessitats i els
recursos disponibles tant pel que fa a espai com pel que fa a continguts.
A continuació, esmenta alguns museus, com la Fundació Miró, la Fundació Tàpies, el
MACBA, el MNAC o el Caixa Fòrum, i comenta que, si bé acullen obres i fons potents,
caldria aportar-hi una obra de projecció més internacional. D’altra banda, observa
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern de la ciutat
estudiï la formula més adient per contribuir a resoldre la delicada situació que estan
patint les entitats socials de la ciutat, degut a l’aplicació de l’article 155.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

que darrerament s’han remodelat o obert molts museus aparentment sense
coordinació o encaix a la ciutat, i continuen pendents de definir els nous usos del
DHUB, el Museu Etnològic o el Museu de Cultures del Món, i caldrà concretar els
museus de fotografia, de l’arquitectura i del còmic, així com explicar en quina
situació es troba el projecte urbanístic relacionat amb l’Hermitage i dotar de més
contingut i coordinació la Casa de les Lletres.
Remarca que cal ampliar i enfortir els actius culturals museístics i la potent projecció
de Barcelona, i comenta que exposicions que podria haver acollit la ciutat s’han
perdut per no disposar d’espais per acollir exposicions àmplies.
Per acabar, assenyala que cal trobar la manera de col·laborar amb els museus
privats i intensificar-hi les relacions, establir sinergies per assolir més capacitat
d’oferir col·leccions potents, incentivar molt més l’assistència als museus i finançar
totes aquestes accions. Afegeix que la Generalitat ha anunciat el seu pla de museus,
i entén que Barcelona ha de tenir veu pròpia i fortalesa per tenir la màxima
potencialitat en aquest sentit.

La Sra. Barceló comenta que els museus de Barcelona, que el 2016 van ser visitats
per 11,3 milions de persones, formen part d’un dels eixos culturals més importants
de la ciutat, i manifesta preocupació pel fet que després de dos anys el Govern
municipal encara no hagi presentat el pla de museus, que el seu grup ha demanat
reiteradament.
A continuació, comenta que el seu grup hauria preferit que es mantingués el termini
de tres mesos, i planteja un seguit de dubtes al Govern.
En primer lloc, voldria saber, davant la ruptura del pacte de govern entre BC i el
PSC, qui assumirà la Regidoria de Cultura. Espera que aquesta àrea no torni a
quedar abandonada, com ho va estar durant molt de temps fins a l’arribada del Sr.
Collboni.
En segon lloc, voldria saber què s’ha fet al Museu Etnològic, que el seu grup, durant
la compareixença del desembre que havia estat demanada pel Grup Municipal
Demòcrata, va demanar que es combinés amb exposicions temporals.
En tercer lloc, pregunta si la gratuïtat el primer diumenge de cada mes es considera
suficient o bé es creu que s’ha de facilitar més l’accessibilitat a les persones que no
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La Sra. Fandos observa que els arguments que donen suport a les proposicions
s’haurien de fer arribar als grups juntament amb la documentació que se’ls envia, a
banda d’exposar-los durant la presentació de les proposicions.
Tot seguit, assenyala que una de les darreres accions del conseller Puig —ara a
Brussel·les, li envia el suport del Grup Municipal Demòcrata— va ser fer un pla de
museus per al 2030, conjuntament amb l’Ajuntament i dins del marc de la Carta
municipal, que recollia l’elaboració i el desenvolupament del sistema de museus de la
ciutat. Exposa que 13 dels 17 grans museus que hi ha a Catalunya estan a Barcelona
i la majoria d’aquests són consorciats, de manera que també hi intervenen altres
administracions —posa en relleu la gran feina cultural que fa el diputat Puigcorbé a la
Diputació.
Entén que si el Grup del PP ha obviat la feina feta per la Generalitat ha estat per
desconeixement, però considera que el treball s’ha de fer no mitjançant un nou pla
sinó en la línia del pla de museus que ja ha estat treballat d’una manera molt
important per la Generalitat i on Barcelona té un protagonisme considerable. Per
aquest motiu, el seu grup s’hi abstindrà.
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El Sr. Puigcorbé agraeix les paraules de la Sra. Fandos, companya també a l’Àrea de
Cultura i Esports de la Diputació, i subratlla que Barcelona disposa d’una extensa
xarxa d’equipaments museístics de titularitat pública o privada amb col·leccions
extraordinàries i àmbits de coneixement ben diversos, que constitueixen un dels
pilars de l’activitat cultural de la ciutat.
Indica que, per raons històriques, la majoria dels museus de la ciutat pertanyen a
l’Ajuntament o són consorcis en què aquest participa al costat d’altres
administracions com la Generalitat, la Diputació de Barcelona o el Ministeri de
Cultura, i assenyala que, malgrat el prestigi internacional assolit pels museus
municipals barcelonins, molts d’aquests equipaments presenten importants
deficiències, com ara una mancança crònica de recursos humans propis provocada
per l’externalització de funcions estructurals, cosa que ha provocat la proliferació
indesitjable entre els professionals dels museus de la figura del fals autònom i
l’empitjorament general de les condicions laborals del sector cultural —d’aquí les
vagues de treballadors de l’empresa Ciut’Art—, o una falta de renovació periòdica de
les exposicions permanents, que acaben esdevenint obsoletes per manca d’inversió,
fet que provoca el descens del nombre de visitants i que en molts casos s’intenta
pal·liar mitjançant exposicions temporals o activitats culturals paral·leles.
Comenta que per resoldre aquestes i altres qüestions, com la creació de nous públics
o el debat sobre la gratuïtat dels serveis, cal augmentar els pressupostos destinats
als museus i revisar-ne el model de gestió, així com elaborar un pla estratègic que
defineixi una política global per als museus de Barcelona per part de l’Ajuntament, i
també el marc de col·laboració amb la resta d’administracions públiques durant els
propers anys, elaboració encara més ineludible després de la presentació, al
setembre, del document de la Generalitat «Museus 2030: Pla de museus de
Catalunya».
Assenyala, però, que l’elaboració del pla s’ha de fer quan s’aixequi l’aplicació de
l’article 155 i de manera consensuada amb els professionals del sector, el Consell de
Cultura de Barcelona i la resta d’institucions culturals i administracions catalanes
concernides, molt especialment en col·laboració amb una Generalitat no intervinguda
i d’acord amb l’actuació del punt 1.2.2 del Pla d’actuacions 2018-2021 de l’estratègia
nacional dels museus 2030. Per això, el seu grup s’abstindrà en aquesta proposició.
La Sra. Rovira afirma que els museus han estat un dels grans damnificats del darrer
projecte de Govern, especialment per part del PSC, que en el seu pla de xoc els va
relegar a una de les seves últimes prioritats, malgrat la situació en què es trobaven
les treballadores i malgrat que calia prioritzar-los com a espais fonamentals per a la
ciutat. Afegeix que els pressupostos i la manca de projectes per als museus
demostraven la manca de voluntat per part del Govern municipal per endreçar
aquest sector, probablement perquè es considera que no és rendible
econòmicament. D’altra banda, recorda que a finals dels noranta es va presentar un
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tenen recursos econòmics. Recorda que el seu grup va presentar una proposició al
novembre del 2016 per demanar més accés a les activitats culturals per part
d’aquestes persones.
En quart lloc, pregunta si hi ha voluntat política per tirar endavant l’Hermitage, un
projecte espectacular en l’àmbit cultural que creava 1.500 llocs de treball de manera
indirecta en què la inversió és privada, a cost zero per a l’Administració, o es deixarà
passar.
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pla de museus a l’Ajuntament de Barcelona que malauradament no s’ha
desenvolupat en el marc dels objectius que aportava.
A continuació, qualifica la proposició d’oportunista, tenint en compte que la
Generalitat està intervinguda i té mig govern a la presó i que Catalunya està vivint
una situació d’anormalitat democràtica i un cop d’estat. Per això, tot i compartir que
cal un pla de museus i del patrimoni treballat amb el conjunt d’agents culturals, les
treballadores, les directores de museus, etc., el seu grup votarà en contra de la
proposició, així com del cinisme que, una vegada més, desprenen els «partits del
búnquer».

El Sr. Vicente saluda tothom i informa que l’Institut de Cultura fa més de deu mesos
que treballa en un pla estratègic que planteja unes línies d’actuació pel que fa a
museus i patrimoni de la ciutat, un pla que, d’alguna manera, sorgeix dels diferents
plans de treball que s’han anat desenvolupant a la ciutat des de fa temps.
Observa que el Pla estratègic de cultura de Barcelona, «Nous accents», elaborat el
2006, es pot donar per conclòs en bona mesura, motiu pel qual s’ha tornat a
plantejar quina ha de ser l’estratègia per als propers anys.
Exposa que el pla estratègic que s’està desenvolupant actualment ha estat fruit del
treball en col·laboració amb les altres institucions que governen els museus de la
ciutat, així com amb els professionals de tots els equipaments públics i privats:
aproximadament 80 professionals del sector van estar treballant fins fa un mes en
diferents comissions de treball per donar cos al pla i poder-lo presentar al febrermarç del 2018.
Esmenta com a objectius fonamentals del pla augmentar l’impacte social dels
museus de Barcelona i el públic autòcton —els museus reben un gran nombre de
visitants, però el públic de la ciutat els usa menys els—; vincular patrimoni i
educació, que ha de ser l’eix vertebrador de les programacions dels museus;
potenciar la rendibilitat científica del coneixement de les col·leccions i dels béns
patrimonials —aquesta és la base de qualsevol política museística que es vulgui
desenvolupar—; integrar els museus i equipaments patrimonials de la ciutat en una
visió global que permeti definir relats coherents i oberts; afavorir els programes
museístics en altres àmbits socioculturals i econòmics de la ciutat, com la innovació
tecnològica, la creació artística i la promoció econòmica i social; revisar i actualitzar
les necessitats i la governança dels museus, potenciant l’establiment de contractes
programa; impulsar la cooperació i la coordinació dels museus de la ciutat de
Barcelona, siguin d’àmbit municipal, consorciats o privats —amb aquesta voluntat ja
hi ha hagut algunes trobades, sota el nom de Xarxa de Museus de Barcelona—, i
prioritzar les necessitats infraestructurals que encara tenen alguns museus d’àmbit
més de gestió directa barcelonina.
D’altra banda, enumera els àmbits treballats (públic i comunicació, col·leccions i
preservació del patrimoni, educació, mediació cultural i governança) i, per acabar,
comenta que en el marc d’aquest treball estratègic s’han començat a desenvolupar
algunes de les accions ja previstes. Per exemple, el Pla de millora i de coneixement
de les col·leccions museístiques de Barcelona ja és una realitat que el 2018 tindrà els
primers efectes, i s’han treballat qüestions d’accessibilitat i eines de tractament de
les col·leccions, conjuntament amb la Generalitat.
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La Sra. Andrés indica que el Sr. Vicente, director de Patrimoni, intervindrà en nom
dels dos grups del Govern.
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La Sra. Esteller diu a la Sra. Fandos i al Sr. Puigcorbé que Barcelona té veu pròpia al
marge de la Generalitat, així com potència suficient per decidir què vol i tenir un
projecte propi, i que no és la Generalitat —encara que s’hi treballi de manera
coordinada— qui ha de dir a través del seu pla què ha de fer la ciutat.
Subratlla que el pla de museus de Barcelona ha de donar resposta a les necessitats
que té la ciutat a curt, mitjà i llarg termini, i agraeix els vots favorables i les
abstencions.
D’altra banda, diu a la Sra. Rovira que el seu únic argument és l’insult permanent a
tothom, cosa que demostra una carència intel·lectual molt important, i li pregunta si
pot donar suport als insults amb algun argument.
La Sra. Benedí crida l’atenció a la Sra. Esteller.
La Sra. Esteller diu a la Sra. Rovira que pertany a un partit revolucionari que
únicament té com a arguments l’insult i la seva mentalitat totalitària, i li pregunta si
podria afegir al seu discurs algun element que indiqués quina és la seva línia
programàtica pel que fa a les qüestions plantejades.
La Sra. Fandos diu a la Sra. Esteller que el Grup Municipal Demòcrata sap
perfectament què significa Barcelona, i que és el Grup Municipal del PP qui oblida que
Barcelona és capital de Catalunya i, per tant, acull museus d’àmbit nacional, que es
troben a Barcelona però no són només de Barcelona, sinó de tots els catalans, com
oblida també que el PP maltracta cada any l’aportació econòmica a aquests museus
si es compara amb el que fa amb Madrid.
Aclareix que no ha dit que no hi ha d’haver un pla, sinó que aquest ha d’anar
coordinat atès que gran part dels museus són consorciats.

La Sra. Rovira diu a la Sra. Esteller que no ha insultat ningú, sinó que ha argumentat
políticament el que, de la mà del PSC i de Cs, està fent al poble el seu partit, un
partit totalitari que està duent a terme un cop d’estat a una part del país, ha
empresonat mig govern —l’altra meitat es troba a l’exili—, i ha desplegat una onada
repressiva mai vista en quaranta anys de suposada democràcia, que ha provocat
més de 1.000 ferits, entre els quals hi ha una persona que ha perdut un ull.
Demana als membres del PP que si senten vergonya quan els diuen aquestes coses i
els queda dignitat, canviïn les seves actuacions i restableixin la suposada
democràcia.
La Sra. Andrés manifesta el vot favorable del seu grup.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata,
la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa l’abstenció
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El Sr. Puigcorbé indica que la Diputació treballa estretament amb la xarxa de governs
municipals, i també l’Ajuntament de Barcelona ho fa amb la Generalitat, però troba
sorprenent que es presenti aquesta proposició, independentment de la bonesa del
que s’hi demana i de la bona intenció, en un moment en què la Generalitat no té
govern i està intervinguda.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el
vot contrari de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern Municipal a
presentar un pla de Museus de la ciutat de Barcelona, en un termini no superior a sis
mesos.
Del Grup Municipal CUP:

La Sra. Rovira comenta que el seu grup havia presentat aquesta proposició en les
darreres sessions però fins ara no l’havia pogut defensar perquè les circumstàncies
demanaven la seva presència en altres concentracions.
Explicita que la proposició va en la línia de la construcció d’una ciutat feminista tant
des dels carrers com des de l’àmbit públic, i posa de manifest que hi ha un alt
nombre de dones que pateixen agressions masclistes en l’espai públic, així com una
percepció d’inseguretat en aquest espai fruit del mateix urbanisme, de les situacions
que s’hi produeixen i de les activitats que s’hi duen a terme. Entén que cal continuar
treballant des de la Regidoria de Feminismes conjuntament amb les organitzacions
feministes.
Subratlla que l’Ajuntament ha d’emprar totes les eines possibles per evitar les
agressions i la percepció d’inseguretat que en nombroses ocasions obliga les dones a
modificar recorreguts o a fer-los amb molta por, i puntualitza que la informació sobre
les agressions masclistes han de servir perquè els homes renunciïn als privilegis que
tenen a l’espai públic i deixin de comportar-se amb actituds masclistes i no perquè
les dones hagin de modificar hàbits o passar por quan van pel carrer, si bé treballar
aquesta informació amb els diferents col·lectius també és important.
Per acabar, observa que l’informe que demana la proposició no només hauria
d’especificar els punts de la ciutat on es duen a terme les agressions i on hi ha la
percepció d’inseguretat, sinó que també hauria d’analitzar el context en què es
produeixen, ja que el context pot ser rellevant a l’hora de tractar el tema tant per
part dels col·lectius com per part de l’Administració.
La Sra. Fandos expressa el vot favorable del seu grup, molt preocupat per la
inseguretat ciutadana, sobretot quan afecta les dones, i a favor de l’urbanisme de
gènere, una de les demandes que els col·lectius de dones fa més anys que treballen,
i observa que cal actuar de manera transversal —diferents àmbits de les ciències
socials, de l’urbanisme i de l’arquitectura ja estudien aquest element.
Assenyala que per fer un urbanisme amb visió de gènere és indispensable incorporar
processos de participació ciutadana, així com fer anàlisis i estudis que generin
reflexions per saber per què es produeixen les agressions masclistes, amb quines
pautes i què cal modificar, i comenta que les primeres propostes de l’eix sobre espai
públic i vida quotidiana del document «560 propostes de dones per transformar
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10. (M1519/7133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que es
presenti un informe dels punts de la ciutat de Barcelona on es produeixen més
agressions i actituds masclistes, així com el context en el que es produeixen si
aquest és rellevant per especificar els espais on es desenvolupen. - Que en aquest
informe també s’especifiqui els punts de la ciutat o el context on hi ha una percepció
d’inseguretat més elevada per les dones pel que fa les agressions masclistes.

GASETA MUNICIPAL
2 de Febrer del 2018

Barcelona» (2010), que recull les conclusions del II Congrés de les Dones de
Barcelona, fan referència a la necessitat d’avançar en urbanisme de gènere, i ja a
finals dels noranta el Consell Municipal de Dones va organitzar debats sobre aquest
tema. Afegeix que en el mandat anterior, conjuntament amb els consells de dones
dels districtes, es van fer recorreguts amb dones membres del Consell per tenir un
mapa i analitzar quins eren els punts on calia fer canvis estructurals del mobiliari
urbà, i el Pla director d’il·luminació es va fer amb una estreta coordinació amb la
Regidoria de Dones.
En darrer lloc, indica que si bé ja s’estan desenvolupant alguns projectes pel que fa a
urbanisme de gènere, cal anar més enllà i fer l’estudi que planteja la proposició.

La Sra. Benedí indica que el seu grup està totalment d’acord que el Govern ha
d’elaborar un mapa dels punts foscos de la ciutat i prendre mesures per solucionar el
problema que representen, i recorda que ERC a finals del 2015 ja va presentar, tant
a l’Ajuntament com a diferents districtes, una proposició per demanar que s’elaborés
aquest mapa, i no té constància que s’hagi elaborat.
Subratlla que cal donar preferència a l’urbanisme amb visió de gènere, sensible a
l’hora d’il·luminar i evitar espais que generen inseguretat, i afegeix que el disseny i la
construcció de la ciutat en general tenen un important biaix de gènere, i cal un canvi
de paradigma des d’una perspectiva feminista que prioritzi les necessitats de les
persones en lloc d’afavorir els usos imposats.
Observa que, indubtablement, el dret a gaudir de la ciutat hauria de ser igualitari
independentment de qüestions com ara el gènere, la procedència o la condició física
de qui hi viu, però la revisió dels espais públics i de la construcció de la ciutat des de
la perspectiva feminista demostra que la igualtat és només teòrica.
Puntualitza que el feminisme en l’urbanisme no només consisteix a preveure les
desigualtats d’accés i gaudi de la ciutat entre els diferents gèneres, sinó que busca
assolir una visió de la ciutat que no oblidi els col·lectius més vulnerables, una ciutat
cuidadora, en consonància amb les noves narratives de les ciutats intel·ligents des de
l’aproximació de la intel·ligència múltiple, que integra innovació social, economia,
cultura i ambient.
Per acabar, remarca que és essencial dissenyar els entorns de la vida quotidiana
aplicant criteris de gènere perquè esdevinguin espais vitals diversos, propers,
accessibles i, sobretot, segurs, així com combatre privilegis, per aconseguir una

33
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 6fc8-8244-1ecc-7977

La Sra. Barceló diu a la Sra. Rovira que si no ha presentat la proposició abans és
perquè ella mateixa va decidir no complir les seves obligacions com a regidora de
l’Ajuntament.
Dit això, afirma que el seu grup troba positiu qualsevol informe per detectar
mancances —per exemple, punts amb poca llum que donen inseguretat a les dones i
poden ser variables per cometre delictes, sobretot de violència masclista— i proposar
intervencions per lluitar contra les agressions masclistes, però subratlla que el seu
grup no només condemna la violència masclista, sinó tot tipus de violència, i
pregunta a la Sra. Rovira si considera violència les amenaces de mort i els insults a
companys seus o que a la via pública hi hagi cartells amb imatges de persones i les
paraules «Assenyalem-los» o «Enemics del poble» per pensar de manera diferent.
Indica que manifestarà el seu vot després de sentir la resposta de la representant de
la CUP.
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ciutat digna i decent, per a la qual cosa cal saber on es produeixen més agressions i
actituds masclistes i combatre-les des de tots els flancs.
Pels motius exposats, el seu grup votarà a favor de la proposició.
La Sra. Esteller comença la intervenció subratllant que el Grup del PP sempre ha
defensat que hi hagi molta més seguretat al carrer i es cobreixin els punts negres
per garantir la seguretat de tothom, especialment de les dones.
Tot seguit, s’adreça a la Sra. Rovira per retreure-li que aprofiti qualsevol intervenció
per donar lliçons, que constantment utilitzi un llenguatge despectiu i que, sobretot
quan es refereix al Grup del PP i a altres grups de la sala, ho faci des d’una visió de
pensament absolutament totalitari.
Li recomana que revisi en el primer curs de dret polític què és un cop d’estat i què
són les llibertats d’una societat, i observa que potser hi veurà reflectit el seu grup
parlamentari els dies 6 i 7 al Parlament de Catalunya, quan amb la Llei de
transitorietat van fulminar els drets i deures de tots els catalans, van anul·lar
l’Estatut de Catalunya i totes les lleis de la comunitat.
Afegeix que la CUP, que no creu en l’estat de dret, acusa el PP d’empresonar la gent
quan a Espanya qui empresona la gent són els jutges, ja que hi ha separació de
poders, cosa que no vol el partit revolucionari de la CUP, que vol la justícia
subordinada al poder polític o al seu poder.
Celebra que aquest grup no governi, però lamenta que tota la influència que ha
tingut a la Generalitat hagi radicalitzat la societat i l’hagi portat a la ruïna.
A continuació, demana a la Sra. Rovira més esforç intel·lectual quan s’hagi de
pronunciar sobre una proposició d’un altre grup perquè les seves intervencions deixin
de ser mítings polítics, que cansen molt. Li demana respecte per la Comissió i per
tots els grups. D’altra banda, demana a la presidenta que quan un grup
permanentment insulti, li cridi l’atenció i no li permeti aquesta absoluta falta de
respecte.

La Sra. Andrés afirma que el Grup del PSC sempre ha donat suport a les accions que
poden contribuir a disminuir o a fer desaparèixer les actituds i les agressions
masclistes. Entre altres coses, ha donat suport durant el mandat a totes les
iniciatives que s’han presentat en aquest sentit, ha treballat des de les àrees de
govern (Regidoria d’Infància i Joventut i Gent Gran), ha recollit mesures en aquesta
línia en el Pla d’adolescència i joventut, així com en la mesura de promoció de les
persones grans, i ha treballat en el pla per combatre les agressions sexuals en espais
municipals en el cas dels infants i els adolescents.
Assenyala que el seu grup considera important disposar del mapa que indiqui els
punts on es produeixen més agressions masclistes i, sobretot, conèixer els perfils
dels homes que van a aquests punts i les activitats que fan, i treballar per evitar i
erradicar els seus comportaments.
Per les raons exposades, el seu grup donarà suport a la proposició, que comparteix
plenament, ja que entén que és urgent erradicar les actituds i les violències
masclistes.
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La Sra. Benedí diu a la Sra. Esteller que ella tracta de la mateixa manera tots els
grups i talla qui és necessari tallar, independentment del grup que representi. D’altra
banda, li diu que el respecte ha de ser mutu, i que és lògic que si ella es passa —com
fa sovint—, li contestin.
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La Sra. Rovira agraeix els vots favorables i el consens que hi ha per treballar per
l’erradicació de les violències masclistes a la ciutat, i s’ofereix per treballar
conjuntament per fer de Barcelona una ciutat realment feminista.
D’altra banda, manifesta sorpresa, tristesa i ràbia davant l’equiparació de la violència
masclista amb la llibertat d’expressió. Entén que la intervenció de la Sra. Barceló
demostra quina és l’autèntica posició del Grup de Cs pel que fa a igualtat de gènere,
violència masclista i feminismes.
La Sra. Fandos agraeix que s’hagi confirmat que continuen els recorreguts iniciats en
l’anterior mandat en els consells de dones dels districtes; celebra que aquesta bona
feina s’hagi consolidat totalment.
D’altra banda, s’afegeix a les paraules de la Sra. Rovira.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Rovira que no ha equiparat res, sinó que ha dit que el
Grup de Cs condemna tot tipus de violència i considera violència incitar a
l’assenyalament de persones per la seva ideologia política. Afegeix que el que és trist
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La Sra. Pérez expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix l’enfocament de
no victimitzar les dones, no culpabilitzar-les i no posar-hi l’èmfasi, com demostren
les campanyes de ciutat i les mesures desenvolupades en matèria de violències
sexuals, una àrea que la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament han posat a l’agenda
a instàncies d’una realitat, d’unes xifres i d’un moviment feminista que demana
mesures específiques.
Exposa que el Govern municipal va establir un conveni amb la Generalitat per
disposar de les dades de ciutat per districtes sobre la violència masclista que
pateixen les dones, unes dades de gran valor que s’havien de presentar el 13 de
setembre però que no s’han pogut presentar atesos els darrers esdeveniments que
han tingut lloc al país, i que s’espera presentar al més aviat possible per facilitar la
feina de les nombroses entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit.
A continuació, informa que s’ha dissenyat una aplicació i 50 dones treballaran en una
prova pilot a partir de la geolocalització. Indica que la mesura recull algunes
propostes dels grups, i s’espera presentar l’aplicació properament.
Assenyala que s’han programat marxes exploratòries, i comenta que considera una
mica injust que es digui que s’ha continuat. Explica que la feina tècnica de la mesura
d’urbanisme de gènere volia aprofundir en tots els mecanisme disponibles, no només
en l’àmbit polític, de discurs o d’integració de discursos de ciutat, sinó en tota la
feina tècnica que es fa a l’hora de desenvolupar un projecte urbanístic: s’intenta
incorporar la mirada de gènere també en el mobiliari urbà, en les petites obres i en
les grans transformacions urbanístiques. Entén que ara ja no es pot parlar d’un pilot
quan es parla de marxes exploratòries de vida quotidiana, perquè ja se n’han fet
moltes; també el Pla de barris ho està incorporant, i ara ja hi ha una manera de
treballar, que es va iniciar en el Consell de Dones, i ara es fa d’una manera
descentralitzada (Besòs-Maresme, Marina, Sant Genís, la Zona Nord, Trinitat Nova,
Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella). Opina que ara ja es pot parlar d’una
metodologia que està instal·lada i que funciona.
Per acabar, qualifica de positiu el fet de facilitar les dades mitjançant un informe,
com demana la proposició, ja que això facilitarà la feina conjunta per erradicar les
violències sexuals a l’espai públic.
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i lamentable és que el Grup de la CUP, que defensa treballar contra la violència
masclista, sí que estigui d’acord a incitar a l’assenyalament i a la violència per
ideologia política i no condemni tot tipus de violència.
A continuació, subratlla que el seu grup, a diferència del que està fent la Sra. Rovira
avui, no emet els vots en funció de les circumstàncies polítiques, sinó de si la
proposició és positiva per a la ciutat, per això no votarà en contra de la proposició,
sinó que s’hi abstindrà.
D’altra banda, nega que el seu sigui un partit de búnquer: el Grup de Cs trepitja la
realitat i treballa per la realitat, i vol que es treballi per lluitar contra la violència
masclista.
En darrer lloc, insisteix que és lamentable que en una democràcia no es condemni
tot tipus de violència, com ara la incitació a assenyalar i perseguir una persona per
tenir una ideologia diferent.
La Sra. Benedí agraeix la informació sobre l’aplicació, els resultats de la qual espera
que es presentin aviat.
D’altra banda, observa que molts grups de la Comissió, quan la Sra. Arrimadas va
patir violència masclista, ho van denunciar, i, en canvi, no ha vist que el seu grup
hagi fet el mateix davant pintades en seus de determinats partits.
La Sra. Barceló demana intervenir per al·lusions.
La Sra. Benedí respon que no l’ha al·ludit a ella directament, sinó que ha parlat de
«determinats grups».
La Sra. Barceló diu a la Sra. Benedí que la mirava a ella quan parlava, i subratlla que
el seu grup sempre ha condemnat tot tipus de violència.
La Sra. Benedí diu que no la mirava a ella expressament i dona per tancada aquesta
qüestió.

La Sra. Rovira diu a la Sra. Barceló que el seu partit, Cs, vol condecorar la Policia
Nacional, el cos que va treure un ull el dia del referèndum a una persona amb una
bala de goma —a Catalunya les bales de goma estan prohibides arran de la pressió
popular—, i per al Grup de la CUP això és violència, com els més de 1.000 ferits que
hi va haver per exercir un dret legítim de vot i que el Grup de Cs no ha condemnat.
Demana a aquest grup que revisi els conceptes que utilitza i els principis que
defensa.
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal
Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot
favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa
el vot favorable de la CUP. S’aprova.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

36
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 6fc8-8244-1ecc-7977

La Sra. Esteller manifesta l’abstenció del seu grup.
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Del Grup Municipal Demòcrata:
11. (M1519/7128) Que se’ns expliqui, i se’ns faciliti la informació també per escrit, el
grau d’execució de les línies d’actuació previstes en el Pla de Salut Mental de
Barcelona 2016-2020 relacionades amb l’atenció precoç dels infants i joves amb
malaltia mental, que busquen la millora en l’accés als centres de salut mental infantil
i juvenil (CSMIJ) i la intensitat dels tractaments és baixa, en especial les següents: (Línia d’acció 61) Garantir una cartera de serveis equitativa i adaptada a la realitat
de cada territori entre els diferents CSMIJ i ampliar la dotació de recursos, a fi de
reduir les actuals llistes d’espera, la freqüència i la intensitat dels tractaments. (Línia d’acció 63) Impulsar la Xarxa de desenvolupament infantil i l’atenció precoç de
la ciutat de Barcelona amb la vinculació dels diferents serveis d’atenció a la infància.
- (Línia d’acció 69) Reforçar les intervencions de suport escolar i les escoles de
segona oportunitat, per garantir la inclusió i la continuïtat acadèmica d’infants i joves
amb trastorns mentals. - (Línia d’acció 70) Garantir la presència periòdica d’un
psicòleg/a i un treballador/a social en centres escolars d’alta complexitat dels barris
prioritzats per l’existència de desigualtats socials en salut, a fi de garantir
l’educabilitat. - (Línia d’acció 71) Garantir xarxes d’articulació entre els CDIAP, CSMIJ
i serveis de suport i orientació, com els EAPS, en els centres educatius de la ciutat
per la millora de la prevenció, detecció i atenció precoç d’infants i adolescents.
La Sra. Fandos pregunta si és possible acumular aquest prec, que no es pot tractar
avui perquè no hi ha la persona que hi ha de donar resposta, a la propera sessió, on
el seu grup podria presentar-ne tres.
La Sra. Ortiz diu que si hi ha l’acord de tots els grups, no hi hauria problema.
La Sra. Benedí confirma que tots els grups hi estan d’acord.
La Sra. Fandos ho agraeix.

12. (M1519/7129) Que l’Ajuntament de Barcelona impulsi en el marc del Consorci,
un pla d’adequació de tots els instituts de Barcelona per tal de comptar amb
connexió per fibra òptica i recursos audiovisuals suficients, prioritzant aquells que
ofereixen cursos de formació professional que necessàriament necessiten una bona
connexió a internet i eines especifiques per la seva realització.
La Sra. Rognoni recorda que la formació professional és un ensenyament
postobligatori que garanteix la formació necessària per adquirir la competència
professional i el coneixement propi de cada sector, s’organitza per famílies
professionals i es pot trobar com a educació postobligatòria a secundària, com a grau
mitjà, com a grau superior i com a postobligatori superior.
Entén que la formació professional a Catalunya ha de continuar augmentant, i que
l’increment de la taxa de graduació d’ESO i de l’alumnat disposat a seguir aquests
estudis postobligatoris són clau per a l’expansió de la formació i la posterior
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No s’ha tractat.
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integració al món laboral, de manera que cal garantir la formació dual
d’aprenentatge en empresa que tan bons resultats està donant.
Exposa el cas de l’Institut Mare de Déu de la Mercè, l’únic institut públic que ofereix
ensenyaments d’imatge i so per a cursos de grau mitjà, que no té una connexió a
internet adequada, cosa que afecta la docència, ja que els professors han de portar
el material gravat de casa seva o d’alguna altra manera, i això pot tenir
repercussions en la formació de l’alumnat.
Per això, el seu grup demana que l’Ajuntament, encara que no hi tingui
competències directes, exerceixi el lideratge que té dins del Consorci per garantir
que tots els centres que imparteixen formació professional tinguin una bona connexió
a internet i disposin de recursos suficients i de les eines específiques.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.

La Sra. Ortiz no accepta el prec.
La Sra. Rognoni lamenta que no s’accepti el prec i comenta que el seu grup
confirmarà la informació facilitada i analitzarà els casos concrets.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal Cs:
13. (M1519/7119) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consorci
d’Educació es comprometí a: Elaborar un pla per a la inclusió dels menors amb
dislèxia, de caràcter multidisciplinari, que involucri essencialment els àmbits sanitari,
educatiu i social on s’elabori o revisi un pla d’ajudes a les famílies que minimitzi
qualsevol barrera socioeconòmica de cara a la superació de la dislèxia per part dels
menors afectats i s’elabori una guia de recolzament als educadors. Aquest Pla ha de
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El Sr. Essomba agraeix el prec, però indica que el Govern no el pot acceptar perquè,
com ha dit la mateixa Sra. Rognoni, l’Ajuntament no és competent en la matèria, i
perquè l’informe del Consorci amb relació a la digitalització i la connexió amb fibra
òptica diu que tots els centres educatius de la ciutat, inclosos els que imparteixen
cicles de formació professional, disposen d’aquesta connexió de fibra òptica, que els
connecta al nus troncal de la Generalitat, des d’on se’ls ofereix una connexió a
internet amb garanties de seguretat, filtratge de continguts i qualitat del servei per
garantir un bon accés als continguts educatius.
D’altra banda, informa que a través de l’actual model de serveis TIC de la
Generalitat, s’està fent un desplegament d’equipament de xarxa d’altes prestacions a
tots els centres perquè puguin millorar la seva connectivitat interna, i des de la
Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci s’està fent un esforç extraordinari per
invertir en els instituts que per l’estat de les seves infraestructures requereixin
inversions més altes.
Pel que fa a mitjans audiovisuals, assenyala que tots els instituts de formació
professional reben dotacions periòdiques per part de la Direcció General de Formació
Professional del Departament d’Ensenyament.
Per acabar, demana a la Sra. Rognoni que si coneix algun cas particular on hi hagi
algun problema el comuniqui perquè es pugui tramitar en el marc del Consorci.
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complementar la programació lúdica i cultural del municipi amb activitats
específicament adaptades a persones amb dislèxia així com: Establir anualment, en
el marc del Dia Mundial de la Dislèxia, actes que permetin donar visibilitat a aquesta
diversitat cognitiva afavorint amb això la inclusió de les persones afectades.
La Sra. Barceló exposa que la dislèxia, que s’estima que té una incidència del 15%
entre la població, pot generar dificultats a les àrees relacionades amb el llenguatge
com són l’ortografia, l’escriptura, la pronunciació de paraules i l’expressió oral.
Afegeix que els estudiants amb dislèxia presenten un alt grau de dificultat en
l’aprenentatge que sovint afecta directament els seus resultats escolars sense que
això correspongui a la seva capacitat, de manera que és important reforçar la
detecció i la intervenció en els centres educatius. Per això, el seu grup presenta
aquest prec, que enuncia.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.
El Sr. Essomba recorda a la Sra. Barceló que fa molt de temps que el Govern
comparteix una visió i una política plenament inclusiva de l’educació, de manera que
entén com a prioritat de les actuacions del Consorci i dels recursos municipals
qualsevol element relacionat amb trastorns o dificultats d’aprenentatge com és la
dislèxia.
Per això, i per coherència amb el desplegament del Decret 150/2017, de 17
d’octubre, que estableix que per als trastorns d’aprenentatge els EAP han de fer un
informe de necessitats específiques de suport educatiu que doni lloc a un pla de
suport individualitzat per si l’alumne requereix mesures addicionals, el Govern
accepta aquest prec, que formarà part del treball que ja fa en el si del Consorci i se
sumarà a mesures com la resolució del 10 de juliol del 2010, el protocol PRODISCAT,
el document sobre detecció i actuació en l’àmbit educatiu del departament o les
orientacions a famílies de la mesura de govern sobre educació inclusiva.

La Sra. Barceló agraeix l’acceptació del prec, subratlla la importància de diagnosticar
la dislèxia i intervenir-hi al més aviat possible, i comenta que el seu grup sempre
treballarà per pal·liar les dificultats que poden interferir en l’aprenentatge i el
rendiment escolar, així com per facilitar l’educació inclusiva.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
14. (M1519/7138) Que el Govern municipal organitzi una exposició retrospectiva
sobre la trajectòria artística de l’escultor andreuenc Joan Mora, amb la col·laboració
de la família Mora i coincidint amb el lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat al
Mèrit Cultural, a títol pòstum, a aquest prestigiós artista
El Sr. Puigcorbé recorda que en el darrer Plenari, el Govern va acceptar el prec d’ERC
per iniciar el procediment de concessió, a títol pòstum, de la Medalla d’Or de la ciutat
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La Sra. Ortiz accepta el prec.
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al mèrit cultural a l’escultor andreuenc Joan Mora i Soler, que va morir el 17
d’octubre.
A continuació, saluda el fill i els amics de l’artista presents a la sala —entre ells, el
pintor Robert Llimós—, i els agraeix l’assistència.
D’altra banda, comenta que «l’escultor de mirada tàctil» —així el definia el poeta
Àlex Susanna— no va estar mancat de reconeixements en vida: la seva escultura
hiperrealista va ser exposada en prestigioses galeries d’art de Barcelona, París i
altres ciutats d’arreu del món, i recentment, abans de morir, va ser objecte de dos
homenatges ben merescuts, la presentació del llibre Joan Mora, una vida feta
escultura. Conversa entre Joan Mora i Pau Vinyes i Roig i el documental Joan Mora,
56 anys picant roc. Malauradament, però, no va assolir un dels seus anhels més
grans: com va expressar el prestigiós galerista Artur Ramon, «Joan Mora mai no va
aconseguir veure la mostra antològica institucional que tant il·lusionava, i a la qual
va dedicar tant d’esforç».
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.
La Sra. Ortiz agraeix el prec; dona la benvinguda al fill i als amics de l’artista
presents a la sala; comenta que, com a regidora, va tenir l’oportunitat de conèixer el
Sr. Mora i visitar-lo al seu taller, i assenyala que és important demostrar l’agraïment
que senten per l’escultor la ciutat de Barcelona i, especialment, el districte de Sant
Andreu, motiu pel qual el Govern accepta el prec.
D’altra banda, indica que ella mateixa va parlar amb l’escultor sobre les dificultats
relacionades amb l’exposició per les característiques del material, el pes i les
possibilitats de trasllat d’algunes obres, però assegura que es treballarà per donar
compliment al prec.

El Sr. Puigcorbé dona les gràcies al Govern i al Sr. Vicente i comenta que com a
espai per a l’exposició el seu grup suggeria la Fabra i Coats però en podria ser un
altre, per exemple el seu taller, i com a data, entén que seria idoni que coincidís amb
l’atorgament de la medalla.
Diu al Govern que en pot parlar amb la família.
La Sra. Ortiz confirma que parlaran amb la família sobre la millor ubicació i el
moment idoni.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PP:
15. (M1519/7144) Que l’Ajuntament de Barcelona reforci el programa RESPIR per tal
de donar cobertura a les necessitats que tenen els infants i adolescents amb trastorn
de conducta, donant suport a projectes específics d’acolliment residencial de caràcter
temporal i de lleure.
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El Sr. Vicente, director de Patrimoni, confirma que es treballarà per intentar
programar l’exposició sol·licitada en el marc de les programacions d’equipaments
municipals, i manifesta la convicció que amb la família s’hi trobarà la millor ubicació i
el moment més idoni.
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La Sra. Esteller exposa que, segons les dades recollides a l’informe de salut mental,
un 14,3% dels nens d’entre 13 i 19 anys tenen problemes de conducta, i des del
2005 hi ha hagut un augment del 285% dels trastorns de conducta greus i severs.
Tot seguit, assenyala que l’Ajuntament reforça el programa «Respir», de la Diputació
de Barcelona, i hi col·labora per donar resposta a persones grans i a persones amb
discapacitat, àmbit en què l’Institut de Persones amb Discapacitat fa una bona feina i
dona cobertura a moltes persones. Observa, però, que els familiars han traslladat
queixes a través del síndic de Greuges perquè entenen que no es poden atendre les
necessitats derivades del trastorn de conducta de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.

La Sra. Esteller agraeix l’acceptació del prec i subratlla que el programa «Respir» és
un suport enorme per a les famílies.
A continuació, observa que fa temps que el programa es va treballar per a les
persones grans, però moltes de les famílies amb algun membre amb discapacitat,
especialment intel·lectual, també tenen les mateixes necessitats, que cal identificar
perquè les activitats que poden fer les persones amb discapacitat intel·lectual els
aporten molts beneficis.
En darrer lloc, reconeix que una cosa és el trastorn i una altra els problemes de
discapacitat amb trastorn afegit, però assenyala que el mateix programa diu que hi
ha molts adolescents que es troben al límit de patir un problema de salut mental,
motiu pel qual aquest és un indicador a l’hora de reforçar molts d’aquests serveis i
cal fer-ho amb la màxima eficàcia possible.
Es dona per tractat.
16. (M1519/7145) Que el Govern municipal informi dels canvis que té previst
realitzar en el Saló de la Infància, i incorpori la presència de les Forces i Cossos de
Seguretat i les Forces Armades.
La Sra. Esteller enuncia el prec, motivat per la transformació en la Ciutat dels
Somnis del Saló de la Infància, que sempre ha estat un saló d’èxit —cada any es
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La Sra. Ortiz informa que ja s’han ampliat diversos recursos en el marc de la ciutat
per ampliar el suport al programa «Respir», a les famílies cuidadores i als mateixos
infants, i observa que cal evitar barrejar trastorns de conducta amb altes
discapacitats, que poden requerir recursos diferents.
Concreta que s’ha ampliat la convocatòria ordinària de subvencions de l’Ajuntament
de Barcelona que finança els projectes «Respir» d’entitats des del 2016; s’ha donat
suport a 27 entitats de la ciutat que fan aquest programa directament, i s’ha
impulsat un grup de suport a famílies per fer el mapa «Respir», amb tots els
recursos que hi ha a la ciutat, per recollir de manera sistematitzada les dades
d’oferta de places que ofereix l’Administració, elaborar un directori i analitzar la
cobertura i els dèficits. Indica que s’instarà la Diputació de Barcelona, que rep
finançament directe per desenvolupar el programa «Respir», a incorporar-se a
aquest grup per avaluar la resposta que està donant la ciutat.
Per acabar, manifesta l’acceptació del prec per part del Govern, que ja treballa en
l’enfortiment del programa i que entén que, si bé cal repartir els recursos, que són
limitats, també cal més implicació de totes les administracions per donar-hi resposta.
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tanca amb més de 100.000 visitants i l’any 2009 en va tenir 200.000— i que edició
rere edició ha procurat que els nens es diverteixin amb valors com el civisme, la
cultura, l’alimentació sana i el respecte pels animals i pel medi ambient.
Observa que moltes de les activitats que s’hi feien estaven vinculades als cossos de
seguretat (activitats que feia la Guàrdia Urbana, activitats amb cotxes patrulla o amb
motos que feia la Policia Nacional i pistes que feia l’Exèrcit, entre d’altres), afirma
que moltes d’aquestes activitats tenien un gran èxit entre els nens, i subratlla que és
bo que els més petits sàpiguen qui garanteix la seguretat i les llibertats dels
ciutadans i hi agafin confiança.

La Sra. Esteller subratlla que són precisament les forces armades i els cossos de
seguretat els que garanteixen la seguretat i la pau, i afegeix que les forces armades
que hi ha a Espanya són modernes, i la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana garanteixen les llibertats i la seguretat de tothom.
Insisteix que els nens s’han de familiaritzar amb aquests cossos, que organitzaven
les activitats de més èxit de les que es desenvolupaven al Saló de la Infància, i
comenta que potser s’han suprimit precisament per això.
D’altra banda, remarca que les forces armades han de continuar tenint presència al
Saló de l’Ensenyament, ja que representen una professió digna.
La Sra. Benedí explicita que el prec no s’accepta.
Es dona per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:
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La Sra. Ortiz explicita que el Govern no té cap inconvenient a informar dels canvis al
Saló de la Infància, que s’hi han introduït amb la voluntat de cuidar l’èxit de l’acte i
donar-hi una orientació pedagògica adequada al segle XXI.
Exposa que des del 2009 hi ha hagut una caiguda important del nombre de visitants,
i que algunes de les coses que es van detectar en avaluar el Saló van ser que la
qualitat de les activitats que s’hi feien s’havia degradat, que el cost de les entrades
(12 euros per persona) era una barrera important per a moltes famílies, i que estava
molt orientat a estands publicitaris de productes potser molt atraients per als infants
però no sempre bons per a la salut.
Indica que s’ha treballat en col·laboració amb la Fira perquè el Saló de la Infància
esdevingui la Ciutat dels Somnis, un espai on els infants puguin jugar i descobrir
quina pot ser la seva vocació.
Dit això, subratlla que no es treballarà perquè hi tornin les forces armades, ja que
l’Ajuntament el que vol precisament és desmilitaritzar els salons dirigits a infants i
joves, cosa que ja va aconseguir, treballant amb la Fira, amb aquest saló.
El Govern entén que aquest canvi és un salt endavant, i que els infants haurien de
somiar amb vocacions basades en la cultura de la pau, àmbit en el qual es treballa i
es continuarà treballant amb les entitats del món pedagògic i educatiu.
Per acabar, remarca que tant a la ciutat com al conjunt del país hi ha un ampli
consens sobre el fet que els valors que cal promoure en salons adreçats a infants són
els del pacifisme.
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17. (M1519/7125) Quin és el posicionament del responsable d’Educació a
l’Ajuntament de Barcelona, davant les situacions en què es van veure menors que
van participar a la vaga del passat 8 de novembre?
La Sra. Barceló formula la pregunta i especifica que durant la vaga del 8 de
novembre es van poder veure imatges tristes i lamentables de nens tallant la
carretera, de menors pintant murals a la carretera i de nens molt petits en una
escola demanant llibertat.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.

La Sra. Barceló diu al Sr. Essomba que sabia que li ensenyaria el vídeo, i que el que
no es mereix la comunitat educativa és l’ambigüitat de les seves respostes.
Subratlla que davant d’uns fets com els que ha exposat, un govern no pot contestar
amb ambigüitat i no respondre clarament si està d’acord amb les imatges o no, i que
tothom, independentment de la ideologia política, hauria de coincidir que els nens
han de fer coses de nens, no pas coses d’adults.
Remarca que cal instar el Consell d’Educació a garantir la neutralitat ideològica i
fomentar la capacitat crítica, que permet als nens escollir el seu projecte personal i la
seva ideologia, i explica que ella mai no abandonarà el seu discurs perquè n’està
convençuda: continuarà defensant la neutralitat ideològica amb els infants i el
respecte per la comunitat educativa, així com condemnant que es faci a un nen
cridar «llibertat» quan encara no sap el que significa.
Per acabar, posa de manifest que hi ha més de 100 denúncies de pares per possible
adoctrinament i per altres qüestions, i pregunta al Sr. Essomba si vol neutralitat
ideològica als centres educatius o no.
El Sr. Essomba respon a la Sra. Barceló, que ha tornat a treure el tema de la
ideologia a les escoles, que està sent molt parcial en la visió que té de la dimensió
educativa de la problemàtica de la qual s’està parlant, i li pregunta si ella està a
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El Sr. Essomba comença la intervenció afirmant que el 8 de novembre va ser una
jornada que va transcórrer amb plena normalitat a la ciutat, durant la qual
l’Ajuntament va estar permanentment en contacte amb el Consorci per estar
informat i, com en qualsevol convocatòria de mobilització de qualsevol tipus, es va
activar el Decret 279/2006.
En segon lloc, qualifica d’estèril la «batalla d’imatges», i mostra un vídeo en què es
veu una escola de Ceuta on uns nens juren una bandera espanyola.
En tercer lloc, demana a la Sra. Barceló, amb la màxima cordialitat i l’estima que li
té, que el seu grup abandoni aquesta línia, que emmetzina la comunitat educativa.
Concreta que recórrer constantment al discurs de si l’1 d’octubre va passar una cosa
o si el 8 de novembre en va passar una altra no ajuda en absolut a tirar endavant
una comunitat educativa que és madura i que va demostrar la seva maduresa l’1
d’octubre: davant la brutalitat de la Policia Nacional, que va exercir tota la seva
violència contra els votants, va respondre amb flors a les portes de les escoles.
En darrer lloc, subratlla que una comunitat educativa madura com la de Barcelona no
es mereix aquest tipus d’intervencions ni aquest tipus de línia política que el Grup de
Cs alimenta constantment.
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favor que els nens denunciïn a casa seva els seus mestres i els portin a Fiscalia a
declarar per parlar de l’1 d’octubre.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal ERC:
18. (M1519/7139) Quina valoració fa el Govern municipal d’aquest servei de suport
psicològic a les Unitats d’Escolarització Compartida (UCE) durant el curs 2016-17?
La Sra. Benedí formula la pregunta, i recorda que el Grup d’ERC, atesa la necessitat
d’afavorir l’assoliment de les competències de l’ESO i garantir la continuïtat formativa
dels alumnes de tercer i quart d’ESO amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió
social, va introduir una dotació extraordinària al pressupost municipal per al curs
2016-2017 amb l’objectiu d’oferir un servei de psicologia a alumnes assignats a les
UEC.

El Sr. Essomba exposa que, segons l’informe elaborat per Inspecció Educativa amb
relació a l’ús d’una dotació extraordinària el curs 2016-2017 per oferir un servei de
psicologia a alumnes assignats a les UEC, durant el curs 2016-2017 hi va haver 15
UEC, que van atendre 225 alumnes. D’aquests, 100 (45%) finalitzaven
l’escolarització obligatòria en acabar aquest curs escolar, 124 (56%) continuaven a
les UEC i només 1 retornava al centre d’origen.
Assenyala que la valoració que se’n fa és positiva, ja que durant el curs 2017-2018,
62 dels 100 alumnes que finalitzen l’escolarització obligatòria han estat seguint algun
tipus de formació, 13 s’incorporaran al món laboral, 5 ingressaran en centres
específics per tenir algun tipus de treball i només 20 no tenien encara definida la
seva activitat.
Informa que les actuacions realitzades pel servei han estat principalment
exploracions, suports psicoterapèutics, orientacions a famílies, coordinació amb
altres serveis, orientació a la sortida de la UEC i teràpies específiques, totes
enquadrades dins la normalitat del que representa un dispositiu d’aquesta
naturalesa, i subratlla que l’informe assenyala que, davant la complexitat de
l’alumnat de les UEC i els bons resultats obtinguts, convindria donar continuïtat a la
dotació extraordinària durant el curs següent per tal que les 16 UEC (una més de les
que hi ha actualment) puguin disposar del servei de psicologia.
La Sra. Benedí agraeix el detall de la resposta, així com l’informe elaborat, que
demana que, si és possible, es faci arribar al seu grup i als que ho sol·licitin.
D’altra banda, manifesta la coincidència del seu grup amb la conclusió de l’informe
que convindria tornar a dotar pressupostàriament les UEC perquè ofereixin aquest
servei.
Es dona per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat.
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VI) Mocions
La Sra. Benedí dona les gràcies a tothom per l’assistència i dona per finalitzada la
sessió.
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No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.42
h.
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