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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sessió de 13 de març de
2018.

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de març de 2018, s’hi reuneix
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la presidència de la Ima. Sra. Montserrat
Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez
Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Irma Rognoni i Viader, Mercè
Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón,
Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per
l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general
i que certifica.
També hi són presents la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol i l’Im. Sr. Raimond Blasi Navarro.
Igualment hi són presents les Sres. i el Sr.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar,
comissionada d’Esports; Gemma Tarafa i Orpinell, comissionada de Salut; Joan Subirats i
Humet, comissionat de Cultura, i Mercè Massa Rincón, gerent del Consorci d’Educació.
Excusa la seva absència la Ima. Sra.: Mercedes Vidal Lago.
No hi és present l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano.
S’obre la sessió a les 9.37 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. (20189202) Districte de l’Eixample. Del gerent municipal, de 2 de març de 2018, que
aprova els Plecs de clàusules i convoca licitació per a l’adjudicació del contracte de la gestió i
dinamització projecte Eix Jove del Districte de l’Eixample, per als exercicis 2018-2019, i per
un import de 138.402,00 euros.
2. (17/2018) Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Del gerent municipal, de 22 de febrer de 2018,
que aprova els Plecs de clàusules i convoca licitació per a l’adjudicació del contracte de gestió
i organització del Centre Cívic Pere Pruna, per als exercicis 2018-2020, i per un import de
321.860,00 euros.
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3. (17010243) Districte de Nou Barris. Del gerent municipal, de 15 de febrer de 2018, que
aprova els Plecs de clàusules i convoca licitació per a l’adjudicació del contracte de la gestió i
dinamització del casal de barri Trinitat Nova, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
301.972,00 euros.
4. (2011/2018) Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 5 de març de 2018 que
aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del servei
de dinamització i suport del CC Sant Andreu, per als exercicis 2018-2020, i per un import de
398.852,61 euros.
5. (20181002) Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 8 de febrer de 2018, que
aprova el Plec de clàusules i convoca licitació per a l’adjudicació del contracte relatiu a la
gestió i explotació de la pista poliesportiva municipal La Palmera.
Acords de la Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018:
6. (2200/2018) Iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió dels Serveis per a joves i
adolescents de l’Espai Jove Garcilaso, amb núm. de contracte 18000516, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació de 693.739,32 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat
amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document
amb el següent desglossament: pressupost net 630.672,11 euros; tipus impositiu del 10%
d’IVA, i import de l’IVA de 63.067,21 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
7. (20189202) Iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis de dinamització i
organització de Casals de gent gran del Districte de Sants-Montjuïc, amb núm. de contracte
18000171, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un
pressupost total de licitació de 887.651,96 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament:
pressupost net 806.956,32 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de
80.695,64 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l’actual. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
Acord de la Comissió de Govern d’1 de març de 2018:
8. (20189201) Iniciar l’expedient per la contractació de la gestió i dinamització dels espais i
casals de gent gran dins del programa de promoció de la gent gran del Districte de
l’Eixample, durada del contracte 1 d’agost del 2018 al 31 de desembre del 2020, amb núm.
de contracte 17006723, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, segons article 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text
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Refós de la Llei de contractes del Sector Públic i amb pressupost total de licitació de
2.641.883,09 euros. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest
mateix document, amb el següent desglossament: pressupost net 2.401.711,90, tipus
impositiu del 10% IVA, i import de l’IVA 240.171,19 euros; condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.
Acord de la Comissió de Govern de 9 de març de 2018:
9. (0012/18) Adjudicar el contracte núm. 17003959, que té per objecte el servei per a la
gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal, l’acompliment de la programació
establerta en aquest i formació per a dones dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones
(PIAD), per un import de 618.285,62 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient a Fundació Salut i Comunitat amb NIF
G61878831, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa.
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 les relacions comptables que s’adjunten amb el següent
desglossament: import adjudicació 618.285,62 euros, exempt d’IVA, sotmès a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l’actual. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part dels adjudicataris 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, comparegui per formalitzar
el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Anul·lar part
de l’autorització de despesa, per baixa licitatòria, del contracte número 17003959 que té per
objecte del servei la gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal,
l’acompliment de la programació establerta en aquest i formació per a dones dels Punts
d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), per un import de 211.154,88 euros amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. Donar-ne compte Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
c) Informes
La Sra. Fandos expressa una queixa pel fet que aquesta sessió coincideixi amb la presentació
del torneig de tennis Comte de Godó, coincidència que fa que alguns grups no puguin assistir
a la presentació, i observa que segurament no es programaria cap acte de serveis socials,
educació o habitatge quan hi ha una comissió, perquè les persones responsables d’aquestes
àrees hi assisteixen, cosa que no passa amb el tinent d’alcalde d’Esports.
La Sra. Barceló subscriu les paraules de la Sra. Fandos; subratlla que amb un calendari
previst es poden fer bé les coses i que la mala programació del Govern municipal ha tornat a
deixar l’oposició fora d’un acte, i posa èmfasi en el fet que la resta de tinents d’alcalde no fan
coincidir els actes amb les responsabilitats que tenen a les comissions.
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La Sra. Esteller se suma a la queixa manifestada; explicita que ella, atès que és l’única
representant del seu grup a la Comissió, no podrà assistir a la presentació del Godó, un
esdeveniment esportiu important per a la ciutat, i demana que, per respecte als membres de
la Comissió, a l’hora de programar actes es tinguin en compte les comissions que se celebren.
El Sr. Puigcorbé se suma a la queixa.
La Sra. Ortiz assegura que traslladarà el malestar manifestat pels grups de l’oposició, però
observa que el calendari de les comissions s’estableix a principis d’any, que el tinent d’alcalde
no és membre d’aquesta comissió —sí de les que se celebren demà— i que l’agenda de la
presentació del Godó no és gaire flexible.
La Sra. Benedí comunica, pel que fa a l’ordre del dia, que la pregunta que presenta el Grup
Municipal Demòcrata es tractarà després de les proposicions.
1. Pla per la justícia de gènere 2016-2020. Seguiment del programa d’actuació 2016-2017.
La Sra. Pérez subratlla que l’elaboració d’un informe de tanta qualitat, tan exhaustiu, amb
mesures concretes, indicadors, explicacions detallades de tot el que s’ha fet i la programació
del que es farà els propers dos anys ha estat possible gràcies al Departament de
Transversalitat de Gènere —la directora, la Sra. Sonia Ruiz, està present en aquesta sessió— i
el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), serveis amb persones molt
formades, amb molt de coneixement de causa i que estan ajudant a tirar endavant un repte
polític que requereix suport tècnic, ja que cal intervenir en l’estructura.
Dels quatre eixos fonamentals del Pla (canvi institucional, economia per a la vida i
organització del temps, ciutat de drets i barris habitables i inclusius), en destaca els dos
primers, referits a la nova manera de mirar cap a la institució, a les polítiques en temes
econòmics, de ciutat, de barri, de salut, de cultura i de participació, i a l’economia
cooperativa, solidària i de les cures, i subratlla que els pressupostos, els preus públics, les
ordenances fiscals, la contractació pública i les subvencions són la base de les polítiques que
permetran que totes les eines de l’Ajuntament tinguin perspectiva feminista. D’altra banda,
destaca la descentralització (hi ha referents a cinc districtes) com a aspecte positiu per
contribuir a la consolidació de la feina que es fa.
Destaca també com a importants els àmbits referits a la salut i a la lluita contra les diferents
formes de violència masclista; posa de manifest que per als propers dos anys, plens de
reptes, es plantegen noves àrees d’actuació prioritària, com ara la mobilitat, la cultura o la
ciència, i subratlla que cal redoblar els esforços en el mercat de treball, la lluita contra la
precarietat i la pobresa, la comunicació i la seguretat, així com continuar treballant per una
Barcelona Antimasclista, lliure de violències també a la vida quotidiana.
Esmenta algunes mesures derivades d’aquest pla, que han estat debatudes, com són la
mesura d’economia feminista o economia de les cures; la part d’urbanisme amb perspectiva
de gènere, que comença a tenir resultats i metodologia pròpia; l’avaluació de l’impacte de
gènere en els pressupostos o els tributs i preus públics municipals; els criteris de gènere a les
subvencions; els protocols interns d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de gènere; la
creació del Departament d’Igualtat a Recursos Humans, que està desenvolupant totes
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aquestes eines; la feminització de la pobresa; el compromís adquirit en programació cultural i
amb la creació del Premi de Joves Creadores, o el 40è aniversari de les Jornades de Dones.
En darrer lloc, subratlla que li produeix molta satisfacció la presentació d’aquest pla i que es
continuarà treballant per concretar què significa la mirada de gènere en tots els plans, i posa
de manifest que enguany es farà realitat la creació de l’espai de cures de la ciutat, i que la
perspectiva de gènere ja s’ha transversalitzat en molts plans, com el de salut mental o el
d’islamofòbia.
La Sra. Fandos agraeix la presentació de l’informe i la manera de liderar les polítiques de
gènere, necessàries, de la regidora de Feminismes. Observa, però, que el Govern parla
d’igualtat quan té 4 comissionades i 8 comissionats, i 10 gerents dones d’instituts i entitats
públiques de l’Ajuntament i 24 gerents homes.
D’altra banda, lamenta que per part del Govern no hi hagi una voluntat expressa de treballar
el tema de la prostitució, i que s’hagi reduït el pressupost de polítiques laborals i d’inserció,
que havia augmentat d’una manera importantíssima en el mandat anterior.
Assenyala que ha augmentat el nombre de dones sense llar, aspecte que no es tracta a
l’informe, com tampoc no es tracta el teletreball, que facilitaria la conciliació personal, familiar
i laboral del personal de l’Ajuntament, i demana que s’informi sobre aquestes qüestions.
Per acabar, demana que realment es tingui en compte la perspectiva de gènere en la
implementació de qualsevol mesura, i pregunta si quan es va modificar el Pla general
metropolità per establir que als nous edificis calia reservar menys places d’aparcament es va
fer una anàlisi de gènere, ja que menys places d’aparcament on viuen les persones genera
més perill perquè més persones han d’aparcar fora.
La Sra. Barceló subratlla que un dels deutes de les administracions públiques és posar fi a les
desigualtats de gènere, i que la bretxa salarial, la corresponsabilitat en l’àmbit familiar i la
lluita contra la violència masclista requereixen mesures efectives en què tots els grups polítics
treballin conjuntament.
Dit això, agraeix l’anàlisi presentada d’algunes actuacions del Pla, però lamenta que no
s’hagin recollit totes les actuacions realitzades, i pregunta per quin motiu hi ha un 6% de
mesures no iniciades i un 1% sense informació, així com per què a l’eix D (barris habitables i
inclusius) hi ha un 25% de mesures sense iniciar.
Manifesta sorpresa pel fet que no s’ofereixin gaires explicacions respecte a la lluita contra la
feminització de la pobresa, que requereix mesures urgents, i pregunta si properament es
presentarà alguna mesura per abordar aquesta qüestió tan important, com també alguna
mesura sobre coeducació.
Anuncia que a la sessió de demà de la Comissió de Presidència el seu grup presentarà
mesures per garantir el compliment de les clàusules socials; pregunta si s’ha solucionat el
problema de la bretxa salarial a l’Ajuntament, sobre el qual el seu grup va presentar un prec
al gener del 2017, i subratlla que l’Ajuntament ha de donar exemple.
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Critica que únicament s’hagi presentat com a avaluació del Pla la indicació de si els
programes s’han fet o no, ja que caldria analitzar què funciona de cada programa i, per tant,
cal continuar, i què no funciona i, per tant, cal corregir. Pregunta si s’ha fet aquesta avaluació
i, en cas afirmatiu, si es pot fer arribar als grups.
En darrer lloc, pregunta quines accions té previst dur a terme el Govern en el que queda de
mandat, i posa èmfasi en el fet que l’informe hauria d’incloure unes conclusions en què
s’explicités què cal continuar o repetir, què cal rectificar i quines són les línies de futur
previstes.
La Sra. Benedí agraeix l’informe presentat i celebra que aquest incorpori qüestions que el seu
grup havia plantejat, així com que s’hagi donat compliment al compromís de seguiment del
Pla, però assenyala que el poc temps amb què s’envien els informes als grups dificulta molt
que aquests en puguin fer una anàlisi acurada, motiu pel qual demana que a partir d’ara
s’enviïn amb més temps.
El seu grup comparteix la perspectiva de gènere en el pressupost municipal i l’extensió del Pla
a tots els districtes. Celebra que enguany, mitjançant plans d’ocupació, es contractessin
tècniques per cobrir alguns districtes i donar suport a les polítiques de dones al territori, però
observa que les contractacions són només per a dotze mesos, cosa que fa que el coneixement
acumulat es perdi i que s’hagi de tornar a començar. Entén que seria més efectiu dotar els
districtes de personal permanent per fer front a les polítiques de dones de manera
continuada.
També està d’acord amb el nou disseny de criteris de gènere en els plecs tècnics, però vol
saber si aquesta incorporació en les clàusules de contractació externa serà dràstica —recorda
que, tal com ha reconegut el Govern, la majoria de les treballadores en l’àmbit social tenen
unes condicions laborals molt precàries i un sou bastant vergonyós.
Pregunta si el projecte de treball sobre abandonament i absentisme escolar inclou un
programa específic d’orientació per a les nenes i noies del poble gitano, i si les actuacions que
es fan des d’Immigració prioritzen, a part del volum i el perfil d’origen en cada districte, el
coneixement de la llengua en serveis amb guarda de menors. Subratlla que la traducció i la
mediació en els serveis públics en els àmbits de la salut i de l’ensenyament faciliten molt la
comunicació, sobretot a les dones, que són les que més ús fan d’aquests serveis, i les ajuda a
manifestar les seves necessitats i els seus problemes, i també és necessari ampliar l’atenció i
l’acompanyament per a dones nouvingudes provinents de reagrupament familiar.
Indica que el Grup d’ERC està d’acord a fer un recorregut pels conceptes que permetin
reflexionar sobre la igualtat i la desigualtat entre dones i homes en diferents àmbits;
incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica professional; analitzar, abordar i conèixer la
realitat de les dones a la ciutat, als districtes i als barris, i treballar estratègies i eines que,
des de l’àmbit de la intervenció i el disseny de projectes socials, serveixin per incloure la
perspectiva de gènere i per avançar en la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
Per acabar, remarca que el Pla ha ajudat a assolir el repte que suposa per al conjunt d’una
administració com l’Ajuntament de Barcelona la incorporació de la justícia de gènere en totes
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les seves polítiques, i manifesta el desig que, després d’un 8 de març històric, la ciutat de
Barcelona tingui la mirada de dona que tothom vol.
La Sra. Andrés subratlla que aquest 8 de març —històric, com ha dit la Sra. Benedí— les
dones a Barcelona han demostrat el seu compromís i la seva força en la lluita per la defensa
dels seus drets i de polítiques d’igualtat en tots els aspectes de la vida, i agraeix la
presentació de l’informe, però manifesta el desig que els propers informes de seguiment
siguin més detallats i es facin d’una manera més compartida amb els grups, ja que tots estan
compromesos amb la lluita per la igualtat i amb la defensa dels drets de les dones. Remarca
que tant l’equip de govern com la regidora i l’alcaldessa haurien de treballar en xarxa les
qüestions relacionades amb el feminisme, tot tenint en compte les aportacions dels grups.
A continuació, indica que més enllà que Barcelona Activa tingui consolidades polítiques
específiques per fomentar l’ocupació i l’emprenedoria femenines, caldria analitzar l’impacte
d’aquests projectes en un mercat laboral que cada vegada és més agressiu amb les dones, i
exposa que l’atur femení representa gairebé el 54% del total, i que 6 de cada 10 persones
que han sortit de l’atur són homes.
Per acabar, assenyala que la bretxa salarial a l’Ajuntament de Barcelona continua sent del
15,7% i, per tant, cal treballar molt des de la mateixa institució per reduir aquesta bretxa,
cosa que no s’està fent en els llocs de més alta direcció i de responsabilitat política, i recorda
que els grups municipals van fer una declaració institucional perquè es publiquessin aquestes
dades, així com totes les dades dels informes que estan penjats al web de Feminisme.
La Sra. Esteller indica que aquesta setmana, a través de nombroses declaracions i
mobilitzacions, s’ha posat de manifest la necessitat d’avançar amb més celeritat cap a la
igualtat real i efectiva de les dones —el seu grup valora molt positivament totes les dones que
s’han manifestat per reclamar la igualtat efectiva—, ja que, si bé els darrers anys s’hi ha
avançat molt, hi continua havent obstacles.
Assenyala que la principal barrera de les dones a l’hora d’assolir una igualtat efectiva amb els
homes continua sent la maternitat, de manera que cal treballar molt intensament perquè
aquesta no suposi un cost per a les empreses ni dificulti la continuació de la carrera
professional de les dones, així com per reduir la bretxa salarial —actualment la bretxa salarial
de l’Ajuntament se situa a l’entorn del 15%, mentre que la mitjana d’Espanya és de 14,5%,
per sota de la mitjana europea—, tot passant dels discursos als fets.
Posa de manifest que l’informe no inclou cap valoració del capítol 1, i pregunta per què no es
van invertir tots els recursos d’atenció a les dones en situació de vulnerabilitat del pressupost
del 2017: en la liquidació d’aquest pressupost consta que dels 12 milions d’euros d’aquesta
partida només es van gastar 8, de manera que hi ha un 30% menys d’inversió en dones en
situació de vulnerabilitat, una partida que requereix més dedicació. D’altra banda, subratlla
que només el 34% dels càrrecs directius de l’Ajuntament els ocupen dones (32 de 95),
percentatge que és encara menor tant a la Guàrdia Urbana (11,5%) com entre els
comissionats (4 d’11), i pregunta quines polítiques es preveu fer en aquest àmbit.
Conclou que s’ha treballat per avançar cap a la igualtat, però cal treballar-hi encara més.
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La Sra. Rovira agraeix la presentació de l’informe i assenyala que el seu grup comparteix
moltes de les propostes i de les anàlisis del Pla, que recull algunes qüestions que havien estat
plantejades pel seu grup en plenaris i comissions, així com pel moviment feminista de la
ciutat, com ara els pressupostos en clau de gènere, que s’abordés clarament el tema de les
violències masclistes a l’espai públic, la salut sexual i reproductiva en el marc de l’educació
als centres escolars i més enllà d’aquests, que hi hagués un urbanisme amb perspectiva de
gènere o l’elaboració de clàusules de gènere que s’apliquessin en la contractació pública que
fes l’Ajuntament.
Tot seguit, posa de manifest dos aspectes que l’Ajuntament, que sovint no representa la
sobirania popular ni els interessos de la classe treballadora, concretament de les dones,
hauria de tenir especialment en compte: d’una banda, entén que caldria explicar quins són els
límits de les estructures institucionals actuals, ja que, segons la legislació actual, les clàusules
de gènere només poden apuntar al fet que les empreses que guanyin una licitació elaborin
plans d’igualtat per corregir bretxes salarials, acció totalment insuficient; d’altra banda,
considera que no s’ha tractat prou la municipalització com a manera per garantir les
condicions laborals adients de les treballadores, la qualitat del servei i la coordinació entre
serveis, així com que s’intervingui sempre sota el mateix paradigma d’intervenció psicosocial i
que es construeixi la sobirania entre treballadores i usuàries de serveis conjuntament amb
l’Administració per poder avançar cap a uns serveis que incloguin la perspectiva feminista i
que siguin universals i equitatius i es reforcin en l’àmbit territorial a tots els districtes.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de l’informe; posa de manifest la necessitat imperiosa
de treballar i implementar totes les mesures amb una visió transversal, i pregunta si hi ha
una col·laboració més estreta amb altres administracions per desenvolupar conjuntament
aquestes polítiques, una col·laboració imprescindible.
A continuació, subratlla que cal reforçar especialment les polítiques de millora de l’ocupabilitat
i l’impuls de les vocacions científiques femenines —hi ha un elevat nivell d’èxit acadèmic entre
l’alumnat femení, però hi ha un problema greu en el manteniment i l’impuls d’aquestes
vocacions—, que cal treballar de manera coordinada amb el teixit de recerca i universitats i
amb altres administracions.
La Sra. Pérez puntualitza que cadascuna de les mesures que es desenvolupen a través del Pla
per la justícia de gènere té el seu propi espai de seguiment, on se’n faciliten els indicadors,
les fonts de verificació i tots els detalls.
Informa que Recursos Humans ja ha començat a treballar en un informe sobre la bretxa
salarial que inclourà propostes d’actuació, i que es presentarà una proposta de normativa
específica sobre paritat en càrrecs directius, que també s’ha començat a elaborar.
Assenyala que ja s’ha començat a treballar en una normativa específica i la internalització del
CIRD i que l’Àrea de Feminismes en serà un bon exemple, però observa que no es poden dur
a terme tots els processos d’internalització que es voldria.
En darrer lloc, diu a la Sra. Fandos que si un expert fes una anàlisi de la qüestió del pàrquing,
probablement diria que les dones utilitzen menys el cotxe i que, per tant, qualsevol promoció
del transport públic beneficiarà necessàriament les dones.
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La Sra. Barceló diu a la Sra. Pérez que el diagnòstic sobre la bretxa salarial a l’Ajuntament fa
un any que està fet, com també fa un any que el seu grup va presentar un prec sobre
aquesta qüestió, al qual encara no s’ha donat compliment, i demana al Govern que presenti
les mesures per eliminar aquesta bretxa salarial al més aviat possible.
Es dona per tractat.
2. Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la gerent del Consorci d’Educació perquè presenti l’informe.
La Sra. Massa exposa que el curs 2018-2019 es posaran en funcionament un nou centre de
primària (l’escola Auditori, al districte de Sant Martí) i un nou institut (el 22 , que iniciarà el
curs de manera provisional a les instal·lacions de Can Saladrigas), que sincronitzava el seu
funcionament amb el de Maria Espinal i quan sigui traslladat tancarà el cercle de l’oferta al
districte de Sant Martí.
Respecte a les mesures de treball contra la segregació i a favor de l’equitat, indica que aquest
curs el Consorci continua oferint mesures destinades a garantir tant com sigui possible la
igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir als centres, i assenyala que un dels problemes que es
repeteix en les diferents campanyes és la manca de participació de les famílies durant el
període de preinscripció, sobretot en el cas de les famílies amb perfils més vulnerables o de
zones més vulnerables, motiu pel qual la campanya s’ha centrat molt en la informació i
l’acompanyament a aquestes famílies.
Destaca que s’ha duplicat el nombre de sessions informatives que s’han fet a la majoria dels
barris de la ciutat per explicar d’una manera clara i àmplia tant l’oferta adreçada a les famílies
que s’incorporaven al sistema per primera vegada (famílies amb infants que s’han
d’escolaritzar a P3) com el procés, informació que es recull també en una guia que s’ha editat
en vuit idiomes i en un vídeo tutorial per facilitar el procés a totes les famílies.
Pel que fa al procés de gestió de la matrícula, assenyala que s’ha millorat la gestió de
l’assignació d’ofici, ja que s’han incorporat sistemes d’ampliació de sol·licitud per reduir
l’assignació directa. D’altra banda, s’han posat en marxa dues noves oficines que, juntament
amb la de Ciutat Vella i la d’Urquinaona, tenen la finalitat d’acompanyar i orientar les famílies.
Subratlla que en aquesta campanya, la reserva de places per a alumnes amb necessitats
educatives específiques s’ha adequat al nombre de necessitats específiques de cada zona
d’escolarització, actuació possible gràcies al treball conjunt amb Serveis Socials i que
garantirà la distribució equitativa d’aquest alumnat.
Per acabar, s’ofereix per aclarir qualsevol dubte.
La Sra. Rognoni agraeix la presentació de l’informe; posa en relleu la gran tasca que fan les
escoles de Catalunya, ara més que mai, i celebra el conveni de col·laboració entre el Consorci
d’Educació, l’Escola Nova 21, l’ICE de la UAB i l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que pot
potenciar molt la innovació educativa.
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Tot seguit, pregunta com es pot fer la detecció de necessitats especials, ja que, si bé les
famílies desestructurades o amb grans necessitats socials estan dintre del sistema, també hi
ha necessitats educatives especials en col·lectius que no estan tan identificats.
Celebra que es prevegi invertir 163 milions d’euros per estructurar escoles, però recorda que
en el mandat anterior, en què s’hi van invertir 193 milions, es va fer una auditoria per saber
exactament quines escoles estaven molt endarrerides des del punt de vista d’infraestructures
i manteniment, i aquesta auditoria va concloure que hi havia 325 centres que requerien
inversió. Vol saber si els 163 milions s’invertiran d’acord amb el resultat d’aquella auditoria.
A continuació, demana si es pot especificar en quina partida pressupostària s’incorporarien els
professionals del Pla de barris, si es farà per contractació directa i estaran al capítol 1
pressupostari o bé serà un servei externalitzat, i demana també que es concretin els perfils
professionals i les funcions.
En darrer lloc, demana que un cop finalitzat el període de preinscripció es faciliti un informe
de valoració d’aquest, especialment de l’alumnat que passa de sisè a primer d’ESO, i comenta
que el seu grup no entén que d’una banda es tanquin escoles adequades amb un espai físic i,
de l’altra, s’obrin escoles en barracons.
La Sra. Barceló agraeix la presència de la Sra. Massa i la presentació de l’informe, i se suma a
la preocupació pels barracons manifestada per la Sra. Rognoni. En aquest sentit, recorda que
el seu grup va presentar una proposició per demanar que es posés data de finalització als
barracons; lamenta que el Govern, que hi va votar en contra, no només no posi fi als
barracons existents sinó que, a més, en continuï construint (els dos centres nous es
construiran en barracons). Pregunta a la Sra. Massa si el Consorci d’Educació té la intenció de
construir els centres educatius sempre en mòduls prefabricats o bé s’ha plantejat elaborar un
calendari per posar-hi fi, i aclareix que les famílies poden entendre que de vegades es recorri
als barracons de manera provisional per garantir l’educació pública, però no pot ser que
aquesta solució esdevingui permanent.
Demana que es treballi per garantir l’equitat en la tarifació social de les escoles bressol
públiques, així com per donar compliment al prec que demanava que hi hagués oficines
d’escolarització a tots els districtes de la ciutat, i observa que el Govern municipal està molt
lluny d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en el món educatiu de què tant parla.
Per acabar, demana que, si és possible, en propers informes no només es faci referència a les
places de cada centre, sinó també als recursos que tenen i a les activitats extraescolars;
subratlla que caldria garantir que a tots els centres educatius de la ciutat els nens i les nenes
poguessin accedir a les mateixes activitats extraescolars, i exposa que moltes AMPA, que fan
una feina extraordinària, es queixen de la manca de recursos —demana que s’indiqui quins
recursos tindran les AMPA aquest nou curs escolar.
La Sra. Benedí agraeix la presentació de l’informe i observa que el problema de la planificació
educativa a la ciutat va més enllà dels números i quan, per qualsevol motiu, no s’afina prou,
es generen disfuncions que afecten el procés de preinscripció, l’assignació de places i les
comissions de seguiment dels districtes, i que es concreten en augments de ràtios, creació de
grups addicionals o mesures puntuals que en cap cas afavoreixen els principis bàsics per a
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l’administració educativa, com són la lluita contra la segregació, la innovació educativa,
l’enfortiment dels projectes educatius de centre o l’atenció a la diversitat.
Indica que el seu grup valora positivament la línia iniciada per garantir, apuntalar i augmentar
l’oferta d’ensenyaments públics a la ciutat, així com el procés iniciat per garantir la continuïtat
entre primària i secundària —subratlla que cal treballar d’acord amb la comunitat educativa i
que el nou model sigui assumit per tots els actors implicats en el món de l’ensenyament— i
les mesures engegades per combatre la segregació escolar. També valora especialment la
posada en marxa de les noves oficines d’escolarització, i pregunta al Govern si té previst
estendre aquesta mesura a tots els districtes per tal que les famílies se sentin ben
acompanyades en un procés que els genera angoixa. D’altra banda, celebra les campanyes
informatives descentralitzades que s’han fet, així com les mesures incorporades al procés de
preinscripció i matriculació per afavorir la transparència i la traçabilitat durant tot el procés, i
que s’aposti pels instituts escola, una aposta històrica del Grup d’ERC, que entén que els
instituts escola poden contribuir a l’enfortiment de l’ensenyament públic de la ciutat en
garantir la continuïtat de les famílies, els plans educatius del centre i el tractament equitatiu
als centres dels ajuts, els recursos i els serveis necessaris per a l’atenció a la diversitat.
Observa que caldria incorporar alguns projectes del Pla de barris a algunes escoles de
determinades zones de Barcelona que en queden excloses perquè no estan al Pla, i comenta
que els claustres o les direccions d’aquests centres han posat de manifest que el servei de
traducció és imprescindible per comunicar-se amb algunes famílies i tenir-hi converses
fluïdes, i el fet de no tenir-lo sovint impedeix una comunicació amb garanties i provoca el
distanciament d’aquestes famílies.
En darrer lloc, assenyala que el seu grup està a favor de totes les mesures i xarxes
relacionades amb la innovació pedagògica, però entén que cal fer-ne un seguiment i un
diagnòstic del desplegament.
La Sra. Andrés agraeix la presentació de l’informe i dedica la primera part de la seva
intervenció a criticar la LOMCE, una llei segregadora, discriminatòria i retrògrada que limita
l’ensenyament 0-3 i el fa excloent, i que exclou també del sistema l’opinió de les famílies i la
seva participació com a comunitat educativa. En aquest sentit, denuncia el bloqueig
sistemàtic per part del PP i de Cs al Parlament a la tramitació de la proposició de llei
derogatòria de la LOMCE, summament negativa per al sistema educatiu. Concreta que
aquests dos partits han fet que la reforma d’aquesta llei s’ajornés 46 cops.
Dit això, demana al Govern que en la propera comissió presenti també l’informe sobre la
preinscripció d’ensenyaments no obligatoris per poder avaluar la cobertura de la demanda
d’escoles bressol municipals, escoles de música municipals, formació professional i la resta
d’ensenyaments no obligatoris.
A continuació, demana explicacions sobre el fet que a l’oferta inicial de primer d’ESO hi hagi 5
grups menys i 150 places menys a Nou Barris i 3 grups menys i 90 places menys a SarriàSant Gervasi, i pregunta quina valoració fan les famílies sobre les àrees d’influència dels
instituts i les escoles adscrites, i, respecte a l’aposta per la innovació educativa, com posarà
en valor el Govern els projectes educatius de centres que no són nous.
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Per acabar, valora molt positivament tota la feina que es fa per reforçar la continuïtat de
l’itinerari escolar i per rebaixar la ràtio —la va apujar la llei que es vol reformar—, així com el
tractament que es fa de les necessitats educatives especials.
La Sra. Esteller indica que el seu grup celebra que es presentin informes de preinscripció, que
recullen la situació de l’ensenyament a la ciutat per al proper curs; subratlla que no només
ofereixen una educació de qualitat els centres públics i concertats, sinó que també l’ofereixen
els centres privats, i remarca que cal garantir, per davant de la proximitat, la llibertat dels
pares de triar l’educació que volen per als seus fills, una llibertat que el Govern no garanteix,
ja que la demanda d’opcions dels pares està limitada per la zonificació.
D’altra banda, assenyala que el Grup del PP valora el model que prioritza la continuïtat
escola-institut, una qüestió fonamental per garantir l’aprenentatge; lamenta que, un any
més, molts centres, inclosos els dos centres nous, comencin el curs en barracons, i critica el
Govern per mantenir aquests equipaments —sembla que amb vocació de permanència—, en
lloc d’eliminar-los, com es va comprometre a fer.
En darrer lloc, demana que s’insti la construcció de tots els equipaments que encara estan
pendents del Pla d’equipaments educatius 2008-2011, com ara l’institut Angeleta Ferrer, que
el seu grup vol saber per què s’ha decidit retardar.
La Sra. Rovira posa de manifest que el seu grup comparteix els criteris del Govern pel que fa
a la proximitat, l’equitat i la qualitat, però entén que caldria afegir-hi el de la universalitat,
per la qual cosa demana que l’Ajuntament faci una campanya concreta per a l’escolarització a
l’escola pública de la ciutat, tenint en compte els percentatges d’escola concertada i d’escola
pública.
A continuació, pregunta com es garantirà que la innovació pedagògica no perjudica la
universalitat ni la proximitat i no genera segregació o especialització d’alguns centres i, per
tant, com es garantirà que els diferents centres de la ciutat ofereixen l’oportunitat a totes les
persones escolaritzades de tenir un mateix projecte pedagògic amb unes mateixes condicions
que s’adaptin a les diferents realitats, qüestió que s’havia tractat arran, entre altres coses, del
sorgiment d’Escola Nova 21.
Manifesta la preocupació del seu grup per la planificació de les places de 0-3 anys, atès
l’augment del padró dels darrers tres anys, i pregunta al Govern quin és el mapa escolar que
hi haurà per als diferents districtes. D’altra banda, vol saber, si s’ha fet un debat pel que fa
als programes «Xarxes per al canvi» i «Eines per al canvi» i si hi ha un consentiment per part
del claustre per decidir quins centres hi participen i quins no.
Per acabar, pregunta quina formació específica s’ha facilitat sobre la inclusió de la perspectiva
feminista i la coeducació en els centres educatius i quina valoració en fa el Govern, així com
de quina manera vol abordar aquest les substitucions de les persones que agafen la baixa —
actualment és a set dies—, una qüestió complexa als centres educatius.
El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de l’informe i demana si es pot facilitar el calendari
detallat de tot el procés, així com que s’indiqui si hi ha hagut alguna variació respecte a altres
anys i, en cas afirmatiu, què ha motivat els canvis.
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D’altra banda, subratlla que les famílies que facin una inscripció en un centre ubicat en un
equipament provisional han de saber quina en serà la ubicació definitiva, i assenyala que hi
ha un problema respecte al desenvolupament de noves infraestructures de secundària, per la
qual cosa Ajuntament i Generalitat, a través del Consorci, haurien de dissenyar un pla
d’instituts.
La Sra. Ortiz manifesta l’opinió que en tres anys s’ha avançat moltíssim en el procés de
preinscripció, d’una banda, pel que fa a transparència i informació, ja que mai no hi havia
hagut una campanya de proximitat i una guia com les que hi ha ara, amb tota la informació a
l’abast de tothom i tots els webs actualitzats amb les indicacions i la feina que s’ha fet, i,
d’altra banda, pel que fa a la lluita contra la segregació escolar, ja que es reserven 1.000
places a P3 on s’introdueix el criteri socioeconòmic com una qüestió de segregació, que és el
que sempre havien posat de manifest els informes de la Sindicatura. Entén que després d’un
any de treball conjunt entre Serveis Socials i el Consorci d’Educació, la tendència canviarà.
Quant a la innovació, opina que Barcelona s’ha diferenciat de la resta del país precisament pel
lideratge públic: es va dir que calia un lideratge públic del Consorci per promoure aquests
programes —amb la participació de Rosa Sensat, Escola Nova 21, etc.— i que havien d’anar
destinats a tots els centres, i el proper curs i per primera vegada tots els centres tindran
aquesta opció, no amb una lògica de competència entre centres, sinó amb una lògica
cooperativa.
Sobre els barracons, recorda que la construcció dels centres és competència de la Generalitat,
i el que fa l’Ajuntament al si del Consorci és planificar, i subratlla que el Grup de BC no
deixarà de fer escoles perquè la Generalitat no hi estigui invertint, ja que cal més escola
pública per donar resposta a la demanda creixent.
En darrer lloc, puntualitza que no hi ha reducció de places a Nou Barris.
La Sra. Andrés assegura que a l’informe de l’oferta inicial consta que aquesta s’ha reduït, a
menys que a l’informe del curs passat hi hagués un error, i demana que s’aclareixi aquest
punt.
La Sra. Rognoni pregunta a la presidenta si es donarà resposta per escrit a les preguntes
plantejades.
La Sra. Benedí respon que així ho farà el Govern si ho considera oportú, i dona les gràcies a
la Sra. Massa per l’assistència i per la presentació de l’informe.
Es dona per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
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3. (EM 2017-12/24) Resoldre, en el sentit que indica l’informe de la Gerència d’Habitatge de
data 23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient, les al·legacions presentades pel Grup
Municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a l’acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del dia 5 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de
la iniciativa econòmica per a la participació com a soci en la societat mercantil de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc
d ‘habitatges de lloguer social i, en conseqüència, aprovar definitivament l’exercici de
l’activitat econòmica, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els
articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un parc d’habitatges de
lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat mercantil que preveu constituir
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons els acords del Consell Metropolità d’aprovació
inicial de 28 de novembre de 2017 i d’aprovació definitiva de 27 de febrer de 2018, i que
esdevindrà una societat d’economia mixta que tindrà el caràcter de promotor social
d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. Aprovar definitivament la Memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat de l’exercici d’activitat econòmica formulada per
la Comissió d’estudi que compren la documentació prevista en l’article 146 del ROAS. Donar
conformitat definitivament als Annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació aprovada
inicialment per acord del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017 i definitivament per
acord del Consell Metropolità de 27 de febrer de 2018 integrada per: (a) els Estatuts de la
societat; (b) els criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat, que incorporen com
annex les modificacions estatutàries de la societat com a conseqüència de la selecció del soci
privat;(c) al pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat, la
rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. Aprovar l’adquisició de trenta accions de la societat
Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària indicada en el document comptable del pressupost vigent que
s’inclou en l’expedient. Condicionar l’adquisició de les accions a l’efectiva constitució de la
societat i inscripció en el Registre Mercantil com a societat local depenent de l’AMB, en el
Inventario de entes del sector público local de la Intervención General del Estado i en el
Registre del sector públic local de Catalunya , així com també a l’informe favorable de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3
c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Facultar el primer tinent d’alcalde per a que pugui
efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.
La Sra. Benedí llegeix la proposta.
La Sra. Fandos expressa la reserva de vot del seu grup.
La Sra. Barceló manifesta l’abstenció del seu grup.
La Sra. Benedí expressa la reserva de vot del seu grup.
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del seu grup.
La Sra. Esteller i la Sra. Rovira anuncien les reserves de vots dels seus grups.
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El Sr. Ardanuy anuncia la seva reserva de vot.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del seu grup.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC i PSC, amb la reserva de vot del Grup
Municipal Demòcrata, ERC, PP, CUP i del regidor no adscrit, i amb l’abstenció de Cs.
4. (IMEB-8SD/17) Estimar les al·legacions del Consell de la Joventut de Barcelona i
desestimar la resta d’al·legacions de conformitat amb les consideracions recollides en els
informes del comissionat d’Educació, Infància i Joventut de 25 de gener de 2018, 26 de gener
de 2018 i 7 de febrer de 2018, respectivament, formulades en el període d’exposició pública
del Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels
Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD), aprovat inicialment per la Comissió de Drets
Socials i Cultura i esports de 14 de novembre de 2017. Aprovar definitivament el Reglament
de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars
Municipals de Districte (CEMD), d’acord amb el text que s’adjunta. Publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
La Sra. Benedí llegeix la proposta.
La Sra. Fandos i la Sra. Barceló anuncien les reserves de vots dels seus grups.
La Sra. Benedí i la Sra. Andrés expressen el vots favorables dels seus grups.
La Sra. Esteller i la Sra. Rovira expressen les reserves de vots dels seus grups.
El Sr. Ardanuy anuncia el seu vot favorable.
La Sra. Ortiz manifesta el vot favorable del seu grup.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, PSC, ERC i del regidor no adscrit i amb
la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, PP i CUP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
5. (M1519/8533) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a:
1. Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que es procedeixi a la
inclusió als Manuals d’Instruccions per als Membres de les Meses Electorals, de la informació
relativa al dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb un text que ho
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especifiqui en un llenguatge entenedor, de forma expressa, clara i inequívoca, tal com es fa
amb la discapacitat visual o la que es fa per a persones amb mobilitat reduïda. 2. Que
l’Ajuntament de Barcelona inclogui, en les seves campanyes informatives relatives a les
diferents conteses electorals, la informació relativa al dret de sufragi actiu de les persones
amb Discapacitat intel·lectual i promogui la no discriminació per aquest motiu, instant a la
Generalitat de Catalunya a que també ho faci extensible. 3. Que l’Ajuntament de Barcelona
vetlli per a l’efectivitat de la interacció immediata entre el cens electoral i les comunicacions
provinents del Registre Civil pel que es refereix a la modificació o cancel·lació de la capacitat
d’obrar de les persones. 4. Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Ministeri de Justícia i a la
Oficina del Censo Electoral (depenent del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de
Hacienda y Función Pública) i, en la mateixa línia al Registre Civil, així com als òrgans
judicials o administratius que correspongui, per tal que les modificacions relatives a la
capacitat d’obrar es duguin a terme amb la màxima celeritat possible per tal de garantir
l’exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
La Sra. Rognoni comenta que el que va motivar aquesta proposició va ser l’experiència
viscuda per ella mateixa a les darreres eleccions: tant el president de mesa com els
interventors tenien molts dubtes respecte al dret a vot de les persones amb discapacitat
intel·lectual (a Catalunya, unes 10.000, i a tot l’Estat, entre 50.000 i 90.000).
Recorda que al gener del 2017 l’Ajuntament de Barcelona va fer una declaració institucional,
amb l’acord de tots els grups, que va servir per impulsar la modificació de la llei al Parlament
de Catalunya per especificar que el dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual
és real i factible sempre, excepte en casos extremadament limitats, en què hi ha una
sentència ferma d’un jutge que denega aquest dret de forma expressa. Observa, però, que si
bé no hi ha cap llacuna legal en aquest aspecte, sí que hi ha llacunes en la implementació, i
assenyala que en aquests moments hi ha milers de persones pendents que els jutjats de
primera instància els reconeguin el dret a vot, quan aquest es té per defecte (la llei diu de
manera clara i contundent que el dret a sufragi actiu només es pot privar de manera
expressa, però s’havia interpretat malament).
Explica que quan un jutge emet una resolució de limitació del dret de sufragi, el jutjat ha de
comunicar immediatament aquesta resolució al Registre Civil, que ha d’inscriure aquesta
limitació i comunicar-la de manera immediata a l’Oficina del Cens Electoral, que depèn del
Ministeri d’Hisenda i Economia, i demana que s’insti tots els organismes implicats a dur a
terme els tràmits amb la màxima celeritat possible, tal com marca la llei (el cens electoral,
per exemple, s’actualitza cada mes); que el manual per als membres de les meses electorals
reculli clarament que si una persona està inscrita al cens electoral, té dret a votar, ja que
quan una persona té limitat el dret de sufragi actiu, aquesta limitació es comunica al cens i la
persona hi deixa de constar, i que es facin campanyes que informin de manera explícita i
clara d’aquesta qüestió.
La Sra. Barceló expressa el vot favorable del seu grup i cita l’actor Pablo Pineda, diplomat en
Magisteri i amb síndrome de Down que considera un exemple i digne d’admiració, que diu que
«tots estem discapacitats per a unes coses i capacitats per a unes altres, de manera que no
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es pot parlar de discapacitats, sinó de capacitats diferents». Manifesta el seu total acord amb
aquestes paraules, i afegeix que la pluralitat sempre hauria de sumar.
Subratlla que les administracions públiques han de facilitar que les persones amb discapacitat
intel·lectual visquin de la manera més autònoma possible i puguin participar de la vida pública
i social, de manera que ha de facilitar l’exercici dels drets, en aquest cas, del dret a vot,
recollit a la Declaració universal de drets humans, a la Constitució espanyola, a la Convenció
de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i a tots els organismes
esmentats per la Sra. Rognoni, i remarca que la Llei orgànica del règim electoral general
(LOREG) estableix clarament que només es pot privar d’aquest dret en virtut d’una sentència
ferma que declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret a sufragi. Observa,
però, que hi ha persones que desconeixen aquest dret i que poden actuar de manera
incorrecta davant una persona amb discapacitat intel·lectual que vol exercir el seu dret a vot,
i insisteix que les administracions públiques han de treballar plegades en campanyes
informatives per garantir aquest dret i evitar que les persones amb discapacitat intel·lectual
pateixin un moment dolorós i un tracte discriminatori. En aquest sentit, coincideix que
l’Ajuntament ha de facilitar l’accés de tothom a la informació, garantir l’actualització del cens
electoral, tal com preveu el Reial decret 157/1996, i instar la resta de competències estatals
per garantir tot el que demana la proposició.
Per acabar, torna a citar Pablo Pineda, que diu que «el que té d’especial són uns pares i un
entorn que han lluitat perquè ell sigui tan autònom com sigui possible», i afegeix que les
administracions públiques han de treballar per possibilitar la màxima autonomia possible de
les persones amb discapacitat intel·lectual.
La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup, conscient que unes 4.000 persones
amb discapacitat intel·lectual no van votar a les eleccions del 21 de desembre i que aquestes
persones es troben amb multitud de barreres a l’hora de participar en la vida política, com
denuncien nombroses entitats que representen els ciutadans i les ciutadanes amb discapacitat
i les seves famílies. Per exemple, la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual
denuncia que s’avaluï aquestes persones per exercir un dret fonamental: aquestes persones
són sotmeses a proves de coneixement que no es fan a altres ciutadans, fet discriminatori
atès que per votar no cal saber, per exemple, com funciona el Parlament.
Observa que tothom té capacitats i discapacitats, i subratlla que caldria fixar-se més en les
primeres. Tot seguit, assenyala que la Generalitat es va comprometre a protegir —i, per tant,
fer efectiu— el dret a vot i evitar les discriminacions a què s’ha fet referència. Afegeix que el
2015 el síndic de Greuges, Rafael Ribó, va dur a terme una actuació d’ofici sobre aquesta
qüestió en què va exposar que hi havia 4.000 persones discapacitades que no podien exercir
el dret a vot a Catalunya, i va suggerir a les autoritats catalanes i estatals que adoptessin
mesures per complir la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat,
ratificada per l’Estat espanyol el 2007 i, per tant, d’obligat compliment.
En darrer lloc, remarca que es poden fer moltes coses perquè el dret a vot s’exerceixi amb
totes les garanties, com ara fer que els programes electorals i les paperetes siguin molt més
accessibles i de molt més fàcil comprensió.
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La Sra. Andrés expressa el vot favorable del seu grup a la proposició, motivada per les
reivindicacions del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI)
i la vulneració del que estableix la Convenció internacional de drets de les persones amb
discapacitat de les Nacions Unides, i que parteix també de l’existència d’un articulat que
impedeix el dret a vot de les persones que han estat incapacitades judicialment per sentència
ferma. Considera que mentre no es reforma aquest articulat s’ha d’implementar de manera
que es pugui facilitar l’accés; recorda que hi ha una tramitació prevista, i manifesta el desig
que sigui així al Congrés dels Diputats i al Senat per fer la reforma de l’article 3 de la LOREG,
que estableix que les persones incapacitades per sentència judicial no poden votar, de
manera que inclogui una addicional que elimini aquests articles i digui que totes les persones,
també les que estan incapacitades judicialment per la seva capacitat jurídica, poden votar.
Subratlla que una cosa és la capacitat jurídica i una altra la intervenció com a membre d’una
comunitat en la dimensió política i democràtica de vot, que no es pot impedir per una
incapacitació jurídica. Entén que molts dels grups polítics presents s’adheririen a la
modificació de la LOREG, que actualment genera una clara vulneració de drets, i els convida a
participar d’aquesta reforma.
Indica que actualment als jutjats es pregunta a les persones amb discapacitat com funciona el
Congrés, com funciona el Senat i si coneixen el sistema de partits, preguntes que no es fan a
la resta de ciutadans i que, per tant, constitueixen una penalització absolutament intolerable.
Per acabar, subratlla que cal avançar molt més en l’exercici del dret a vot de les persones
amb discapacitat i garantir, entre altres coses, el vot secret de les persones amb discapacitat
visual i l’accés físic a totes les persones amb mobilitat reduïda, no només en l’exercici
democràtic del vot, sinó també durant les campanyes (per exemple, fent accessibles els locals
de partits per facilitar que aquestes persones puguin ser tant electors com elegibles).
La Sra. Esteller posa de manifest que el Grup del PP sempre ha estat compromès amb la
garantia del dret a vot de totes les persones amb discapacitat i amb la realització dels tràmits
necessaris i les modificacions legislatives necessàries per fer-lo efectiu. En aquest sentit, al
novembre de 2016 el Congrés dels Diputats va modificar per unanimitat la LOREG perquè es
pogués fer efectiu aquest dret a vot. Entén que va ser un gran avanç, i que ara cal continuar
treballant per eliminar qualsevol obstacle administratiu i procedimental que impedeixi
l’exercici d’aquest dret.
Expressa l’acord que no hi ha discapacitats, sinó capacitats diferents, i que tothom ha de
poder fer efectiu l’exercici dels seus drets, i agraeix a la Sra. Rognoni la presentació d’aquesta
proposició.
En darrer lloc, reitera el vot favorable del seu grup, que coincideix que cal accelerar al màxim
les accions que planteja la proposició, i comenta que també caldria analitzar els casos en què
no es pot exercir el dret a vot per veure quines persones afectades podrien avançar cap a la
garantia d’aquest exercici.
La Sra. Rovira expressa el vot favorable del seu grup.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i observa que si bé molts dels punts dispositius
de la proposició insten altres administracions, el segon punt és competència de l’Ajuntament,
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que mitjançant diferents mecanismes ha d’informar la ciutadania, entre altres coses, sobre
els seus drets.
La Sra. Pérez cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa expressa el vot favorable del Govern, que instarà les altres administracions en
la línia que planteja la proposició i que ja ha començat a treballar amb l’IMD per informar i
formar les persones que constituiran les meses, amb l’objectiu que aquestes rebin una
informació clara, concisa i pedagògica sobre la responsabilitat de no vetar mai el dret a vot de
les persones que el tinguin.
D’altra banda, demana la corresponsabilitat de tothom i que els grups que formen part de les
administracions de l’Estat i de la Generalitat hi treballin en la mateixa direcció, i recorda que
des del 2006 hi ha la Convenció de les Nacions Unides sobre la taula, s’apel·la al dret a vot i
hi ha una llei a l’Estat espanyol que s’està reformant.
La Sra. Rognoni agraeix el suport de tots els grups i manifesta el desig que el dret a vot, un
dret fonamental, aviat es pugui implementar de manera clara, i que a través del Col·legi
d’Advocats de Barcelona es pugui fer arribar aquesta proposició a tots els advocats que
duguin els procediments d’incapacitat perquè la puguin al·legar en tots els processos que
estan aturats pendents de resolució.
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Rognoni expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra.
Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i
el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’aprova.
Del Grup Municipal Cs:
6. (M1519/8541) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern
municipal a que presenti en el termini de 3 mesos les seves accions concretes per reduir les
llistes d’espera dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona, tenim present la proposta
presentada pel nostre grup i aprovada al mes de gener del 2017 en la que demanaven que
l’atenció fos a la primera setmana.
La Sra. Barceló recorda que el seu grup va presentar una proposició al gener de 2017 perquè
s’implementessin els canvis necessaris per millorar els Serveis Socials de la ciutat, una
proposició que recollia els canvis que demanaven les entitats de la Taula del Tercer Sector de
Catalunya i que es va aprovar amb el suport del Govern, però aquest no ha implementat cap
canvi real per disminuir les llistes d’espera, un problema que urgeix solucionar. Lamenta que
el Govern de la Sra. Colau s’hagi passat el mandat fent diagnòstics que no van acompanyats
de les actuacions necessàries. Concreta que el diagnòstic del projecte «Impulsem», que ha
tingut un cost de més d’1.500.000 euros i en el qual han participat bons professionals, és
correcte, però fa temps que calen mesures per posar fi a les llistes d’espera. Vol saber quines
mesures s’implementaran perquè no hi hagi la llista d’espera que hi ha actualment al model
d’atenció a la dependència i quins horaris entén el Govern que haurien de tenir els centres de
Serveis Socials.
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Exposa que, d’acord amb les dades facilitades a la darrera sessió del Consell Rector de
l’Institut Municipal dels Serveis Socials, el temps mitjà d’espera per accedir a una primera
visita als Serveis Socials de Barcelona va ser de 20 dies el 2014, de 31 dies al desembre de
2015, de 26 dies al desembre de 2016, i de 25 dies al desembre de 2017. Reconeix que
s’atenen més persones, i agraeix l’extraordinària feina d’atenció que fan els professionals dels
Serveis Socials amb els pocs recursos que a vegades tenen, però subratlla que la incapacitat
de reduir les llistes d’espera posa de manifest un problema greu de gestió que de moment no
s’ha estat capaç de solucionar.
Comenta que, a més de la llista per a la primera visita a Serveis Socials, cal reduir la llista
d’espera del PIA (a Barcelona més de 12.000 persones estan en espera de rebre’l), i pregunta
a la Sra. Ortiz si el Govern es considera capaç de donar compliment al compromís que les
persones siguin ateses per Serveis Socials durant la primera setmana que fan la demanda.
Afegeix que aquest termini s’hauria de garantir per a les visites de seguiment, i remarca que
les persones que acudeixen als Serveis Socials, un dret de les persones, tenen un problema i
pateixen, i necessiten solucions i no més obstacles.
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
La Sra. Fandos expressa el vot favorable del seu grup, especialment preocupat per la mitjana
de 25 dies d’espera per a la visita, com també per l’augment desmesurat en les llistes
d’espera relacionades amb la dependència.
Reconeix que l’atenció als centres de Serveis Socials ha augmentat, però assenyala que
durant el mandat passat l’augment va ser molt més gran encara: van augmentar un 13,2%
les atencions i un 16% les unitats d’atenció. A més, la mitjana de dies d’espera per a la
primera visita es va reduir de 32 a 14,4, mentre que ara, malgrat l’augment de personal i de
pressupost, la mitjana ha tornat a pujar i arriba fins als 25 dies, cosa que demostra que hi un
problema de gestió. Demana al Govern que doni a aquest problema la prioritat que mereix i
que treballi amb més eficiència per garantir l’augment en la qualitat del servei.
La Sra. Benedí manifesta el vot favorable del seu grup, preocupat per la continuació de la
saturació de la plantilla tècnica a molts centres de Serveis Socials malgrat el programa
«Impulsem», saturació que sobretot perjudica les persones dependents i les seves famílies, i
també les professionals, tant pel que fa a la seva salut com pel que fa a les condicions de
treball.
Posa de manifest que la nova estructura presentada pel Govern per minimitzar la
burocratització i la saturació dels Serveis Socials no ha produït cap millora, i expressa la
convicció del seu grup que el col·lapse del sistema de Serveis Socials no es resoldrà sense un
canvi de model que permeti atendre millor les necessitats socials.
Coincideix que les dades (als PIA hi ha 14.294 persones pendents de valoració) demostren
que, malgrat la diligència de les treballadores i els treballadors socials, alguna cosa no s’està
fent bé, i afegeix que el Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha de poder planificar,
programar, prestar i gestionar serveis especialitzats de primer, segon i tercer nivell; coordinar
la prestació de serveis socials amb els prestats per institucions d’iniciativa social, i
proporcionar el suport informatiu d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i
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planificadores dels Serveis Socials. Afirma que la gestió compartida permet planificar el
desenvolupament dels Serveis Socials a la ciutat mitjançant línies estratègiques que
estableixin els programes i les activitats de prevenció, atenció i promoció social, tot
convergint els esforços i les propostes de les administracions consorciades. Cal, per tant,
excel·lir en la gestió per aprofitar els màxims recursos, i Ajuntament i Generalitat han de
treballar conjuntament en la priorització de l’atenció a les persones, especialment a les
persones més vulnerables, i donar resposta a totes les necessitats de la ciutadania, i cal un
front polític conjunt que exigeixi un tracte just per a Barcelona.
Per acabar, expressa l’opinió del seu grup que el treball conjunt de les administracions
sempre deriva en una atenció eficaç i propícia i facilita un entorn de seguretat tant físic com
emocional, així com una atenció integral a les persones usuàries, i subratlla que
independentment del partit polític de cadascú, primer de tot s’és persona i es vol que les
persones representades siguin ateses de la millor manera possible.
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que cal continuar
treballant en la reducció del nombre de dies d’espera per a la primera visita.
Tot seguit, subratlla que els i les professionals que treballen en el sector, a més d’aquesta
atenció directa han de fer altres tasques fonamentals, com ara la intervenció comunitària per
prevenir i fer seguiment, de manera que no només cal garantir que es dona una resposta
ràpida a la demanda de visita, sinó també que es fa un bon tractament social de la persona.
Remarca que durant aquest mandat s’han fet esforços ingents en aquest àmbit —tots els
grups han votat favorablement als increments de pressupost de partides de plantilla i s’han
posicionat al costat del Govern per fer-ho possible— i hi ha hagut un increment substancial
del nombre de persones ateses. Assenyala, però, que aquest augment —i l’augment de les
llistes d’espera— en part es deu a l’impacte de la crisi econòmica i a la manca de
funcionament d’altres serveis: la demanda d’intervenció de Serveis Socials no només la
motiva una problemàtica social de la família o de la persona, sinó també el fet que altres
institucions no responguin. Concreta que les treballadores i els treballadors socials es troben
que han de solucionar problemes que hauria de resoldre el sistema sanitari, el sistema
educatiu o el sistema d’ocupació, que no són competència de l’Ajuntament, per la qual cosa
cal exigir a les institucions corresponents que exerceixin les seves competències i assumeixin
les seves responsabilitats.
La Sra. Esteller assenyala que el Grup del PP sempre ha reclamat la necessitat de
descongestionar els centres de Serveis Socials (ho va fer a la comissió de febrer de 2016 i hi
ha insistit mitjançant totes les al·legacions que ha tingut l’oportunitat de fer al PAM i altres
accions que porta a terme l’Ajuntament). Entén que 25 dies d’espera per ser atès en una
primera visita és massa —i només s’ha reduït en tres dies des del desembre de 2016—, i que
cal voluntat per arbitrar els processos i les maneres de treballar, així com per garantir els
reforços de personal i de material que permetin canalitzar l’atenció i reduir al màxim el temps
d’espera.
Indica que l’Ajuntament també té capacitat per arbitrar processos com la finestreta única o
expedient únic, així com una comunicació més àgil entre Serveis Socials i altres departaments
i administracions.
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Subratlla que quan una persona té una necessitat no pot esperar tant de temps en llista
d’espera; esmenta les 12.363 persones pendents de l’elaboració del PIA que hi ha
actualment, i expressa el suport del seu grup a la proposició.
La Sra. Rovira comparteix el que ha exposat el Grup de Cs, però considera pervers que
aquest grup i el PP demanin la reducció de les llistes d’espera de Serveis Socials i l’augment
de l’eficàcia quan no permeten l’ampliació de les plantilles municipals. Per això, els demana
que abans d’aprovar pressupostos estatals o d’impedir que s’aprovin els pressupostos de la
Generalitat o de Barcelona, tinguin en compte la necessitat d’augmentar els pressupostos i el
personal públic municipal per poder millorar l’atenció que reclamen.
Critica aquests grups per, un cop més, instrumentalitzar situacions de vulnerabilitat de les
veïnes de la ciutat i fer-ne ús per dir mentides i exposar qüestions sense voler aplicar les
mesures que serien necessàries, que van en contra dels seus programes polítics, així com per
liberalitzar les cures i l’atenció a les persones.
Subratlla que, si bé és important reforçar els centres de Serveis Socials, cal posar l’accent en
mesures valentes que vagin a l’arrel de les situacions d’emergència social que es viuen a
Barcelona (habitatge, violències, dependència, cures...) i que, per tant, permetin que les
persones no hagin d’acabar depenent de Serveis Socials. D’altra banda, remarca que cal
disposar d’uns serveis públics forts, universals i equitatius —objectiu que el partit proposant
no comparteix, ja que prefereix privatitzar els drets de les persones—, que garanteixin els
drets de les persones i facin innecessària l’existència dels serveis socials, que, en tot cas,
haurien de ser espais per desenvolupar acció comunitària i coordinar intervencions.
El Sr. Ardanuy posa en relleu la bona feina que fan els professionals dels centres de Serveis
Socials, que han de fer front a reptes altament complexos que sovint serien difícils d’atendre
fins i tot amb els recursos econòmics i de plantilla suficients. Per això, entén que cal donar
suport a qualsevol iniciativa que contribueixi a millorar l’eficiència dels serveis que
s’ofereixen, de manera que donarà suport a la proposició.
La Sra. Ortiz agraeix la proposició, però subratlla que el que succeeix a Serveis Socials depèn
de molts factors, com molt bé ha expressat la Sra. Rovira, i considera increïble que el partit
que està permetent que es retallin les pensions, que es retalli la inversió en habitatge de
l’Estat i que es retalli el nombre de funcionaris que hi pot haver a les administracions
públiques, així com que no s’executin els 200 milions per a la dependència, actuï com si tot
això no tingués res a veure amb el que succeeix tant als Serveis Socials de Barcelona com als
de la resta de ciutats de l’Estat. D’altra banda, subratlla que Serveis Socials està donant
resposta a allò en què la resta d’administracions està fallant (per exemple, quan una persona
té un problema amb la renda garantida o amb les retallades de pensions, acudeix a Serveis
Socials), i que entre el 2015 i el 2018 s’ha passat de 70.000 persones ateses a Serveis
Socials a 81.000, i l’Ajuntament hi ha posat més personal que mai.
Demana rigor en les dades i observa que aquestes es poden maquillar de totes les maneres, i
que si bé és cert que en algun moment del mandat anterior es va arribar a una mitjana de 15
dies d’espera per a la primera visita, en aquelles primeres visites es parlava amb la persona
però la visita de tractament o de seguiment s’ajornava moltes setmanes.
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Exposa que el Govern municipal ha fet un pla de xoc amb Recursos Humans gràcies al qual
aquest mes s’incorporen 15 persones a la porta d’entrada, i els dies d’espera s’han reduït de
31 a 21 gràcies a mesures del pla «Impulsem» per reforçar les portes, el treball grupal i
l’oficina de prestacions en la línia de desburocratitzar i treballar amb finestreta única.
Assegura que el Grup de BC aportarà tots els recursos necessaris, però demana la
responsabilitat de tots els grups allà on tinguin incidència perquè totes les administracions
posin la lluita contra les desigualtats, la pobresa i la cura de les persones al centre, i recorda
que les tramitacions de la dependència van estar un any aturades perquè no hi havia accés a
les dades econòmiques i de cop van entrar 15.000 casos del grau 1.
Per acabar, manifesta l’abstenció del seu grup.
La Sra. Barceló assegura que les dades que ha esmentat són dades que apareixen a l’informe
de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i insisteix que la llista d’espera ha passat de 20 dies
el desembre de 2014 a 25 dies actualment. No accepta que se l’acusi de falsejar dades, cosa
que no necessita fer, i no entén que el Govern demani honestedat i, alhora, s’abstingui
davant d’una proposta a la qual anteriorment havia donat suport després d’afegir-hi una
esmena. Diu a la Sra. Ortiz que s’ha de saber lluitar per les necessitats reals, en aquest cas,
per reduir les llistes d’espera, i subratlla que amb aquesta abstenció, el Govern està dient que
no es compromet a reduir aquestes llistes perquè les persones siguin ateses en primera visita
durant la primera setmana.
La Sra. Fandos coincideix que ningú no ha falsificat cap dada, i subratlla que si bé quan BC va
començar la seva legislatura hi havia menys de 2.000 persones en llista d’espera per al PIA —
el Govern de CiU va aconseguir reduir de més de 9.000 a 2.000—, avui hi ha gairebé 10.000
PIA pendents. D’altra banda, remarca que el seu grup cada trimestre facilitava un informe de
dependència, a diferència de BC, que els facilita anualment i després que se’ls reclamin amb
insistència, i insisteix que el seu grup va reduir la llista d’espera per a primera visita de més
de 30 dies a 15.
La Sra. Andrés subratlla que la feina dels professionals és ingent i inqüestionable i que cal
una reforma, i demana que es tornin a facilitar informes trimestrals.
La Sra. Esteller assenyala que el que s’està demanant és que es facin els màxims esforços
per reduir les llistes d’espera i que s’utilitzin els mitjans telemàtics, els expedients únics i els
mecanismes existents per agilitzar moltes feines. Reconeix que una part important de les
feines són administratives i que aquestes congestionen molt els centres, així com que ja s’hi
estan fent esforços, però considera que la reducció que hi ha hagut en un any (tres dies) és
insuficient.
La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup
Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa
el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller
expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy
expressa el seu vot favorable. S’aprova.
Del Grup Municipal ERC:
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7. (M1519/8524) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Institut Barcelona
Esports a desenvolupar una Campanya específica de foment dels hàbits saludables i d’higiene
en l’àmbit de l’esport. Que, d’entre altres mesures s’inclogui, una guia de bones pràctiques
d’higiene per les i els esportistes i ajust als clubs i associacions esportives per dotar-se del
material de salut i higiene imprescindible per garantir les condicions bàsiques a totes les
instal·lacions i competicions on participen.
El Sr. Puigcorbé reitera la seva queixa pel fet que es facin coincidir actes d’esports amb
sessions de la Comissió d’Esports i Drets Socials, i afegeix que el regidor de Cultura i Esports
hi hauria d’assistir, almenys quan es tracten temes de les seves àrees.
Dit això, indica que la proposició ha estat transaccionada amb el Govern, i subratlla que la
pràctica habitual de l’esport beneficia la salut física i mental i aporta un gran benestar
personal i social, a més d’un component formatiu i d’adquisició d’hàbits saludables, d’higiene i
de prevenció que depassa l’àmbit de l’esport i que és especialment rellevant en els infants i
adolescents. Per això, la proposició vol implicar l’Institut Barcelona Esports en una campanya
específica per fomentar la prevenció, la salut i la higiene en els clubs, les entitats i els centres
esportius de la ciutat, mitjançant, entre altres coses, l’elaboració d’un protocol que inclogui el
material mèdic i farmacèutic necessari i imprescindible que hi ha d’haver a les farmacioles de
les entitats i els clubs esportius de la ciutat; un protocol d’actuació davant de qualsevol
eventualitat mèdica, i píndoles informatives sobre la importància d’adquirir bons hàbits
d’higiene i salut, com ara la utilització per part dels esportistes d’ampolles o bidons de beguda
individuals per evitar contagis, la utilització correcta de les dutxes, l’ús individual de tovalloles
o l’ús adequat del material necessari per a la pràctica esportiva amb seguretat i seny.
Remarca que cal actuar per evitar contagis generalitzats de mononucleosi per l’ús indistint de
bidons i ampolles d’aigua per part de tot un equip; casos de sarna, com els ocorreguts en
algunes instal·lacions municipals, per la manca d’ús de tovalloles individuals, o casos de fongs
per l’ús de dutxes sense el calçat adequat, situacions que ocorren a Barcelona amb més
freqüència de l’acceptable, i a les quals s’afegeix la problemàtica de no poder fer front a les
incidències mèdiques o de salubritat per no disposar de material essencial bàsic i adequat de
primers auxilis ni de cap protocol d’actuació clar.
Observa que la campanya hauria d’incloure una línia d’ajuts a entitats i clubs esportius de la
ciutat per dotar-los dels materials necessaris per dur a terme la prevenció que es reclama,
atendre les lesions que es produeixin durant la pràctica esportiva i garantir les condicions
bàsiques de salut i d’higiene per als i les esportistes, uns ajuts que evitarien que s’agreugés
encara més la precària situació en què es troben alguns d’aquests clubs i entitats.
Tot seguit, llegeix la proposició; manifesta la convicció que els grups polítics hi donaran
suport i hi afegiran criteris i propostes d’acció que enriquiran la iniciativa, i insisteix que
l’esport és una eina de transformació i desenvolupament social i personal, així com un àmbit
de formació contínua al llarg de la vida i, sobretot, salut.
La Sra. Fandos felicita el Sr. Puigcorbé per una magnífica intervenció, que el seu grup
comparteix totalment, i manifesta el seu vot favorable a la proposició.
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A continuació, posa en relleu que en el mandat anterior es van cardioprotegir tots els
equipaments esportius municipals, acció que va anar acompanyada de formació del personal,
i celebra que aquest tipus d’actuacions s’estengui als clubs i les entitats.
D’altra banda, assenyala que a la ciutat continua havent-hi equipaments esportius low cost,
que a determinades hores no tenen ni personal, cosa que va en contra de la seguretat
d’aquests equipaments, i subratlla que les administracions haurien de treballar plegades per
posar fi a aquesta situació.
Per acabar, pregunta si s’ha analitzat si als equipaments amb dutxes compartides se’n fa
menys ús que als equipaments amb dutxes individuals, i observa que segurament en dutxes
individuals es produeixen molts menys contagis que en dutxes compartides.
La Sra. Barceló expressa el vot favorable del seu grup, que la setmana passada va presentar
una pregunta sobre les obres previstes als equipaments municipals i va rebre una resposta
molt difusa, amb un mer llistat de possibles obres als equipaments municipals, però sense
calendaris ni pressupostos. Entén que el Govern hauria de fer un diagnòstic de les necessitats
dels centres esportius i dotar-los dels recursos necessaris.
Assenyala que el Pla d’equipaments esportius de Catalunya exposa la necessitat de
requeriments tècnics de les instal·lacions per garantir-hi la higiene; subratlla que qualsevol
mesura de prevenció serà benvinguda pel seu grup, i explicita que l’esport comporta benestar
físic, psicològic i social, així com un bon aprenentatge, sobretot per als menors, que
mitjançant l’esport aprenen de manera lúdica. No entén, doncs, que el Govern encara no
estigui duent a terme les accions bàsiques de prevenció i d’higiene que es demanen a la
proposició, i pregunta per quin motiu no s’està fent. D’altra banda, observa que una
campanya de sensibilització en aquest àmbit hauria d’estar coordinada amb els centres
educatius i serviria per detectar persones que potser no tenen els recursos necessaris per
portar uns hàbits d’higiene adients.
La Sra. Andrés manifesta l’acord del seu grup tant amb la intenció de la proposició com amb
l’exposició del regidor que l’ha presentat, i observa que no només cal garantir que hi hagi
oferta esportiva, sinó que també cal garantir les condicions d’aquesta oferta —sovint els clubs
no tenen tots els mitjans que pot tenir un centre esportiu municipal.
D’altra banda, considera important que l’Ajuntament elabori una guia didàctica i conscienciï
respecte al fet que la pràctica esportiva també inclou hàbits que alhora esdevenen patrimoni
personal.
Per això, el seu grup donarà suport a la proposició, que entén que és bastant original pel que
fa al contingut.
La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup, conscient que la higiene, l’activitat
física i l’alimentació són factors importantíssims per mantenir la salut, i que el concepte
d’higiene inclou també la prevenció de qualsevol comportament no saludable.
D’altra banda, assenyala que l’Ajuntament en general i l’Institut Barcelona Esports en
particular han de promoure la higiene pública alhora que desenvolupen mesures que
incideixin en la higiene personal i en la utilització dels equipaments públics, i manifesta
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sorpresa pel fet que avui dia continuï havent-hi casos de contagi de malalties com la sarna en
alguns centres per una mala higiene personal o un ús incorrecte dels equipaments públics.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i comenta que qualsevol iniciativa que impliqui la
millora d’hàbits saludables i la promoció d’aquests en l’àmbit de la pràctica esportiva és
benvinguda.
La Sra. Pérez cedeix la paraula a la comissionada. Sra. Carranza agraeix la proposició i
subratlla que per a l’Institut Barcelona Esports l’educació en valors i els hàbits d’higiene i
saludables són importantíssims i, per això, estan presents en tots els plans, programes i
actuacions que es duen a terme en tots els àmbits.
Assegura que a totes les instal·lacions esportives municipals —que, com s’ha dit, estan
cardioprotegides— hi ha protocols d’higiene i contínues campanyes de peus nets, així com
cursos periòdics de primers auxilis, de manera que són un exemple de campanyes de
promoció de la higiene i la salut, i observa que en el cas de l’esport en edat escolar, en el
qual intervenen entitats, clubs i AMPA, hi ha espais en què és possible que no totes les
actuacions d’higiene siguin compartides pels equips locals i els equips visitants.
Demana que no es generin alarmes infundades i assegura que a les instal·lacions esportives
municipals no hi ha sarna, i manifesta el compromís del Govern de continuar reforçant la
prevenció i les bones pràctiques, sobretot en l’esport en edat escolar i, per tant, el compromís
d’incloure el que demana la proposició a les campanyes de formació i els mòduls de dotació
de recursos a les entitats homologades de la ciutat. D’altra banda, comunica que ja l’any
passat es va incloure un tema important vinculat amb aquestes qüestions: els límits
saludables de l’esport en edat escolar, prevenció de lesions i condició física, tema del qual es
van fer materials i mòduls, així com tallers i seminaris per als tècnics de les entitats.
Conclou que el Govern ja treballa en la direcció que planteja la proposició i que la situació
dels equipaments esportius municipals és bona, però està d’acord a ampliar aquesta feina,
per la qual cosa donarà suport a la proposició.
El Sr. Puigcorbé agraeix el suport de tots els grups i diu al Govern que no pretenia renyar-lo
sinó instar-lo a fer una campanya que fos extensiva a les entitats i els clubs esportius, i
aclareix que el seu grup no té constància que hagi passat cap d’aquestes coses en
equipaments municipals, però entén que l’IBE ha de liderar aquesta campanya, atès que els
centres esportius també són centres educatius on s’ensenya higiene i salut, entre altres coses
i com a complement a l’educació a la llar.
La Sra. Barceló manifesta el desig que la campanya, absolutament positiva per a tothom, es
faci al més aviat possible, si pot ser, abans d’un any.
La Sra. Rovira expressa el vot favorable del seu grup.
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra.
Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i
el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’aprova amb el redactat següent:
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta a l’Institut Barcelona Esports a
desenvolupar una sèrie d’accions específiques adreçades al foment de la prevenció, la salut i
hàbits d’higiene en l’àmbit de l’esport. Que, d’entre altres mesures s’inclogui, una guia de
bones pràctiques d’higiene per les i els esportistes i ajuts als clubs i associacions esportives
per dotar-se del material necessari per dur a terme una adequada prevenció i atenció a les
possibles lesions que es produeixin durant la pràctica esportiva.
Del Grup Municipal PSC:
8. (M1519/8549) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Demanar al
Govern municipal que presenti, en el termini de dos mesos, als grups municipals presents en
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un informe on s’indiqui l’actual llista d’espera
d’accés a places residencials públiques per a la gent gran a la ciutat de Barcelona, dividida
per graus de dependència; la previsió de creixement d’aquestes demandes fins l’any 2025,
contemplant les places necessàries a la ciutat de Barcelona per donar-ne’n resposta. També
s’indicarà els espais públics cedits o previstos per cessió a la Generalitat de Catalunya per a la
construcció de centres residencials públics, així com la planificació indicada per la Generalitat
sobre la construcció d’aquests centres. - Instar a la Generalitat la construcció de centres
públics amb l’objectiu de donar resposta satisfactòria a la llista d’espera per l’accés a places
públiques residencials per a persones grans.
La Sra. Andrés exposa que, d’acord amb les últimes dades del Departament d’Estadística, a
Barcelona hi ha empadronades moltes més persones de més de 65 anys que de menys de 25,
i hi ha 171 persones de més de 65 anys per cada 100 persones de menys de 15 (dades del
2015), i comenta que l’índex d’envelliment és un gran repte per a la ciutat, per al país i per a
l’Estat espanyol. Entén que, tal com reclama el Consell Assessor de la Gent Gran, cal abordar
la situació de l’envelliment amb recursos. La proposició va en aquesta línia, i es refereix
concretament a recursos de centres residencials.
Informa que a Catalunya hi ha 27.000 persones en llista d’espera per aconseguir una plaça
residencial (dades del 2017), i a Barcelona, 12.000—la llista d’espera és dos o tres cops més
gran en els districtes amb rendes socioeconòmiques més baixes, com són Sant Andreu, Nou
Barris i Sant Martí, amb el greuge que probablement les pensions mínimes són més
nombroses—; la mitjana d’espera és de quatre anys, i només una de cada vuit places
residencials a Barcelona és pública. D’altra banda, de les 266 residències de Barcelona, el
44% són concertades i el 12% són públiques, de manera que el nombre de places totalment
públiques és inferior a 600.
Recorda que actualment el preu d’una plaça de residència pública
euros, i la pensió mitjana està al voltant d’aquesta xifra, però la
euros, de manera que amb una pensió mínima no es pot pagar una
menys una de privada o de concertada, en què el preu es dobla,
vinculada oscil·la entre els 400 i els 700 euros.

està al voltant dels 960
mínima se situa en 789
residència pública, i molt
i la prestació econòmica

Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
La Sra. Rognoni assenyala que els estudis demogràfics preveuen un panorama dramàtic, i
subratlla que cal fer èmfasi en la prevenció i en el manteniment de la vida autònoma de les
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persones, per respecte a la seva dignitat i a la seva llibertat, principis fonamentals que cal
garantir juntament amb el principi de desenvolupament de la personalitat fins a l’últim dia de
vida.
Observa que, afortunadament, avui la ciutadania és prou conscient que la residència ha de
ser l’última opció —si no, el sistema públic no donarà l’abast— i que hi ha altres solucions
com els pisos tutelats —el seu grup en va fer molts—, i remarca que hi ha persones grans que
s’ajunten en pisos i s’estructuren soles, una solució que l’Ajuntament pot fomentar mitjançant
diferents mesures.
Exposa que el seu grup va fer estudis sobre l’estalvi de costos en la vida autònoma
independent que, si bé feien referència a persones amb discapacitat, es poden aplicar a la
gent gran, i esmenta projectes com «Radars», «Vincles», les famílies acollidores, figura que
existeix però de la qual no es fa ús —caldria fer-ne campanyes informatives—, o els pisos
tutelats, mesures que caldria aplicar tenint en compte els graus de dependència de cadascú,
les situacions individuals i què pot assumir cada família i l’entorn extens.
Per les raons exposades, el seu grup donarà suport a la proposició, i demana que es faci un
estudi afegit de mesures que vagin més enllà de la residència.
La Sra. Barceló exposa que a Barcelona el 22% de les persones tenen més de 65 anys, una
de cada quatre viuen soles, i la majoria d’aquestes són dones, i posa èmfasi en la reflexió del
Consell de Benestar Social que cal construir la dignitat del dia a dia de les persones grans. El
seu grup entén que aquestes persones —que sovint s’han hagut de fer càrrec de les despeses
dels fills i dels nets i carregar, en una etapa de la vida en què els tocaria gaudir, amb
responsabilitats que ja havien assumit prèviament— haurien de tenir solucions i no
problemes, i les administracions públiques n’haurien de garantir la màxima capacitat i
autonomia.
Diu a la Sra. Andrés que podria haver presentat aquesta iniciativa quan tenia la
responsabilitat de la gent gran quan governava amb la Sra. Colau —el Grup de Cs va
demanar una compareixença perquè presentés el projecte per a la gent gran i per fomentar
l’autonomia que tant demanava en el seu discurs—, però, atès que el seu grup comparteix la
demanda de la proposició, hi votarà a favor.
Indica que, d’acord amb les dades facilitades pel Govern en la resposta a una pregunta del
seu grup, hi ha 8.000 persones en llista d’espera, de les quals 2.000 esperen plaça de
residència en la primera opció, dades que no coincideixen amb les esmentades per la Sra
Andrés i que el Govern hauria d’aclarir, i afegeix que també caldria explicar quins solars estan
cedits, quina feina correspon a la Generalitat i quina a l’Ajuntament, i què succeeix amb
l’espai de la cantonada Bronze-Energia, on s’ha dit que hi ha un solar que el Govern municipal
estaria disposat a cedir però la Generalitat no hi actua.
Per acabar, pregunta per què ha disminuït el pressupost de la promoció per a la gent gran del
2018 respecte al 2017 i per què en promocions d’habitatges amb serveis no s’actua a curt
termini: al Consell Assessor de la Gent Gran es va informar que hi havia 12 noves promocions
(una entregada, dues obres finalitzades en aquest mandat i nou fora del mandat, la majoria
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programades i amb el projecte en estudi), i es van presentar moltes propostes que es farien
en finalitzar el mandat.
La Sra. Capdevila expressa el vot favorable del seu grup, conscient que l’Administració no té
solucionada la qüestió de les persones grans dependents, i manifesta el seu acord que, en
una ciutat amb el 22% de persones amb més de 65 anys, la residència, on una persona va
quan és dependent i no pot viure sola a casa, ha de ser l’última opció.
Indica que hi ha moltes persones amb un grau 3 de dependència que no tenen plaça a les
residències públiques, i que amb el que guanyen la majoria dels jubilats de la ciutat no
podrien pagar ni la meitat del cost d’una residència concertada o privada.
Subratlla que, entre moltes altres accions, caldria reordenar el sistema de llistes, ja que és
inadmissible, per exemple, que una persona que arribi als 95 anys en bon estat de salut
tingui un trencament de fèmur i comenci a empitjorar fins arribar a no poder valer-se per ella
mateixa, que a la família li costi un gran esforç cuidar-la com es mereix i que aquesta
persona, potser amb un grau 3, demani una residència pública i li diguin que hi ha quatre
anys d’espera o més. Observa que pot ser que aquesta persona no visqui aquests quatre
anys, i que, en qualsevol cas, mentrestant està rebent, malgrat tota la voluntat de la família i
dels cuidadors, uns serveis que no són els adequats, perquè els serveis adequats els ha de
donar l’Administració pública.
En darrer lloc, demana concreció sobre les obres, ja que al calendari que es va facilitar al
Consell Assessor de la Gent Gran no s’especifica pràcticament res i, per exemple, es diu que
l’obra del carrer Alí Bei s’entregarà el 2019, quan fa més d’un any que està parada perquè
l’empresa que la feia va fer fallida.
La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup, que al novembre de 2016 va
presentar una proposició pel compliment del Pla d’equipaments de residències de la gent gran
2005-2007, que hauria d’haver finalitzat el 2009 i del qual no s’ha executat el 60%. Afegeix
que hi ha hagut solars que l’Ajuntament no ha cedit idòniament i ha hagut de tornar a cedir,
així com moltes accions o construccions que la Generalitat no ha executat, fets que van
motivar la presentació de la proposició esmentada, que demanava al Govern municipal que
localitzés i cedís més terrenys a la Generalitat per a la construcció de residències, i
assenyalava que també hi havia residències que la Generalitat no havia construït tot i tenir-hi
els solars.
Posa de manifest que enguany només hi ha hagut una nova residència, la del Mercat del
Guinardó, i que a Barcelona hi ha una manca d’equipaments important que carrega el Servei
d’Atenció Domiciliària amb persones que necessiten moltes més hores perquè no hi ha
l’equipament idoni, i subratlla que és necessari que els serveis tinguin les condicions adients
perquè les famílies triïn el recurs més idoni en cada cas, per garantir la llibertat de cada
persona gran de triar el recurs d’acord amb les seves necessitats i les seves condicions.
Per acabar, assenyala que de les 8.000 persones en llista d’espera n’hi ha 5.919 en primera
opció i 2.000 que havien accedit a una opció que no era la seva, i remarca que hi ha
districtes, com Sarrià - Sant Gervasi, on hi ha gent amb tot tipus de rendes que no té cap
residència pública.
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La Sra. Rovira posa en relleu el fet que el Grup del PSC presenta aquesta proposició després
d’haver governat a Barcelona entre 1979 i 2011 i d’haver obert només quatre residències
municipals durant aquells més de trenta anys, unes residències que, a més, tenen la gestió
externalitzada, cosa que ha donat lloc a una gran mobilització per part de les treballadores i
de veïnes que tenien persones en aquests centres i se’n queixaven de les condicions..
Exposa que de 192 residències que hi ha actualment a Barcelona només 18 són de titularitat
pública; només 4 són 100% públiques (titularitat, provisió i gestió públiques); el total de
persones en llista d’espera de tot tipus de residència (12.071) supera el nombre total de
residents (11.279), i només 5.192 places són públiques —d’aquestes, la majoria són
concertades; només 1.533 són places de residències públiques i, d’aquestes, només una
quarta part és de gestió pública. Entén que tots els partits que han governat fins ara tenen
una gran responsabilitat per no haver fet la feina que els corresponia. D’altra banda, subratlla
que després de més de trenta anys de govern municipal del PSC, ICV-EUiA i ERC, només hi
ha 98 centres de dia, dels quals 25 són públics i només 4 són cent per cent públics: de 2.715
places, només 1.500 són de titularitat i gestió públiques, mentre que la resta són
concertades.
Comenta que el motor del Consorci de Serveis Socials hauria de ser l’Ajuntament,
l’administració que millor coneix les necessitats de les veïnes, de manera que hauria d’haver
construït aquestes residències i haver optat per aquests centres de dia d’una manera que no
generessin beneficis a les grans empreses, se’n garantís el control públic i esdevinguessin un
servei públic per al conjunt de la ciutat.
Conclou que queda molta feina per fer per garantir els serveis públics necessaris per al
desenvolupament de les persones, i manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i qualifica de necessari el fet de conèixer les
llistes d’espera, la tipologia de persones que en formen part i les dades sobre els espais cedits
i tots els espais on s’han d’ubicar les infraestructures.
D’altra banda, posa de manifest la necessitat de reflexionar sobre com ha evolucionat la
resposta de l’Administració davant les necessitats de les persones al llarg dels últims anys,
que canvien, entre altres coses, per qüestions relacionades amb l’envelliment actiu. Entén
que administracions com l’Ajuntament i la Generalitat han de reflexionar sobre el futur
immediat de l’atenció a les persones de més edat i sobre els requeriments del servei públic en
aquest àmbit.
La Sra. Ortiz agraeix la proposició; observa que potser caldria una compareixença per
aprofundir-hi, i comenta que des de l’inici del mandat el Grup de BC va dir al Departament
d’Afers Socials que calia transparència en les dades, ja que hi havia llistes diferents amb
xifres que anaven de 6.000 a 10.000, i ara gràcies a una taula en el Consorci de Serveis
Socials en breu es disposarà de la llista amb totes les dades.
Dit això, puntualitza que la competència de construir residències és de la Generalitat, que rep
els fons per fer-ho, i Barcelona és l’únic municipi que construeix habitatges amb serveis per
fomentar l’autonomia de la gent gran, com ara Glòries, Ca l’Isidret o la propera promoció d’Alí
Bei.
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Considera esgarrifós que algú parli de cost-benefici quan és imprescindible construir
residències perquè hi ha persones que les necessiten (la majoria amb grau 2 o 3), i celebra
les paraules de la Sra. Capdevila després que la consellera digués públicament que no hi
havia cap intenció de construir cap residència pública els propers anys i que aquesta
construcció no formava part del Pla d’inversions. Subratlla que les úniques residències que
estan planificades van ser precisament en època del govern d’esquerres a la Generalitat, i des
del 2010 no s’ha fet cap projecte: en tots els solars que es van desestimar perquè no eren
adients hi ha alternatives, però les residències no s’estan construint perquè no hi ha cap
pressupost assignat per part de la Generalitat.
Demana corresponsabilitat pel que fa a la situació a Barcelona, la ciutat amb la ràtio més
baixa de cobertura residencial en el conjunt, i exposa que s’està ampliant el SAD i, encara
que hi hagi moltes persones en atenció domiciliària que encara no tenen reconeguda la
dependència, l’Ajuntament els està donant servei.
Remarca que cal un treball estratègic que inclogui l’Estat i tingui en compte el canvi
demogràfic futur per oferir serveis públics dignes i evitar així un greu problema, i posa èmfasi
en el fet que segurament l’Ajuntament de Barcelona és qui més està fent en termes de
serveis i inversions, impulsant residències municipals encara que no hi hagi finançament per
fer-ho.
En darrer lloc, aclareix que la plataforma de famílies amb qui ha tingut l’oportunitat de reunirse cinc vegades denunciava les condicions de les residències de la Generalitat, no les
municipals.
La Sra. Andrés agraeix els vots favorables i les aportacions de tots els grups, i diu a la Sra.
Ortiz que tots els grups són conscients que la competència de construcció i funcionament de
les residències per a persones grans és de la Generalitat.
Tot seguit, diu a la Sra. Rovira que durant la legislatura 2003-2010 l’Ajuntament va posar
molts solars a disposició de la Generalitat, aleshores governada per les esquerres, i a
Barcelona es van construir residències, com ara la residència Molí, a Nou Barris, que un cop
construïda va estar tres anys en espera d’obertura amb la Generalitat presidida per Artur
Mas.
Insisteix que la competència de construcció és de la Generalitat, i per això el seu grup vol
saber quants solars s’han cedit o estan en disposició de ser cedits a la Generalitat, dades que
cal facilitar d’una manera clara.
Per acabar, diu a la Sra. Rognoni que el concert simplement substitueix el que ha de ser la
titularitat pública.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Ortiz que és important que es faciliti un informe que aclareixi
quina és la llista d’espera actual per accedir a una plaça de residència, així com dels solars
que estan cedits en aquest moment, dades que permetrien entendre de qui són les
responsabilitats.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC. la Sra. Rognoni expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra.
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Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC,
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la
CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’aprova.
Del Grup Municipal PP:
9. (M1519/8555) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda donar suport al
manteniment dels concerts educatius, inclosos els de la escola diferenciada.
La Sra. Esteller enuncia la proposició, que parteix de la convicció que Barcelona té un model
educatiu de gran qualitat on conviuen l’escola pública, l’escola concertada i l’escola privada,
un model que cal preservar i enfortir i en el qual les diferents tipologies escolars es
complementen, però totes ofereixen una educació excel·lent als nens de la ciutat, i els pares
són els únics que han de poder triar l’opció que considerin més adient per als seus fills,
d’acord amb els seus principis, els seus valors i el seu model educatiu, i sempre amb total
llibertat. Per això, cal mantenir els centres concertats, que representen el 43% del total i
sense els quals seria impossible escolaritzar tots els alumnes, i cal mantenir també, dintre
d’aquests, les escoles segregades, no pas penalitzar-les per part de cap administració.
Assenyala que els concerts estan emparats per la LOMCE, així com per la UNESCO, i explica
que l’objectiu de la proposició és que totes les escoles tinguin equitat a l’hora d’accedir-hi,
sense cap tipus de discriminació. D’altra banda, subratlla que l’escola diferenciada és un
model d’èxit arreu del món i és dominant a Alemanya, Austràlia i Canadà, on fins i tot hi ha
centres públics diferenciats.
En darrer lloc, manifesta la satisfacció del seu grup per la renovació, al febrer, dels concerts
educatius de Catalunya fins al curs 2021-2022 —s’han aprovat 1.956 grups—, una renovació
que dona normalitat i tranquil·litat als pares i als centres per estabilitzar el sistema educatiu.
La Sra. Rognoni assenyala que el seu grup defensa el sistema educatiu català, format per
places públiques i places concertades, però també està adherit als principis rectors que
estableix la Llei d’educació de Catalunya, especialment l’article 2, com són la democràcia, el
pluralisme, la inclusió escolar, la cohesió social i la qualitat de l’educació, que possibilita
l’assoliment de competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència en un context
d’equitat.
Subratlla que l’escola té un gran potencial per fomentar l’esperit crític, la reflexió, la igualtat i
el respecte de la dualitat com a riquesa de la societat, i el seu grup també creu en els valors
de la coeducació tal com estan recollits a la llei esmentada: educar conjuntament nens i
nenes enriqueix les experiències i les aportacions fetes per tothom i fa que l’escola sigui un
reflex del que és la societat.
Per acabar, comenta que el seu Grup havia proposat una esmena al Grup del PP perquè la
proposició parlés del manteniment dels concerts educatius que complissin els criteris d’escola
inclusiva, però l’esmena no ha estat acceptada, per la qual cosa no creu que hi pugui donar
suport.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Esteller que la proposició presentada no és purament de
competència municipal i, tot seguit, indica que el seu grup aposta per un sistema educatiu en
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què l’escola pública, sota els principis d’igualtat, gratuïtat i universalitat, garanteixi el dret a
una educació obligatòria i de qualitat per a tots els menors independentment de la seva
situació econòmica.
Afegeix que actualment el sistema públic no cobreix les necessitats reals de places a la ciutat,
i l’escola concertada garanteix la llibertat d’ensenyament, de diversitat i de pluralitat del
sistema educatiu, tal com preveu la Constitució, i és molt important per l’esperit educatiu de
la ciutat i per garantir les places.
A continuació, explica que el Grup de Cs no considera que l’educació diferenciada sigui el
sistema ideal, però tampoc no en qüestiona l’existència, ja que respecta la llibertat d’elecció
dels pares. Tanmateix, no està d’acord que l’escola diferenciada rebi subvenció pública,
posició que coincideix amb la del Tribunal Suprem, que estableix que no es poden
comprometre fons públics per la via dels concerts educatius en aquest tipus d’escoles més
enllà dels supòsits previstos a la llei.
En darrer lloc, indica que, atès que Cs no és partidari de l’educació diferenciada, però no vol
legislar contra ningú i respecta els concerts existents fins que finalitzin, s’hi abstindrà.
La Sra. Benedí explicita que el Grup d’ERC no donarà mai cap suport a les escoles
diferenciades i, per tant, no pot donar suport a una proposició que demana que se’n
mantinguin els concerts, per la qual cosa hi votarà en contra.
La Sra. Andrés recorda que recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una iniciativa
del seu grup, amb el suport d’ERC, el PSC, Catalunya en Comú - Podem i la CUP, per evitar el
model educatiu que segrega per sexes, cosa que demostra que hi està totalment en contra,
com també demostra el recurs presentat davant del Tribunal Constitucional contra la Llei
Wert precisament per la segregació per sexes, entre altres segregacions, de manera que
votarà en contra d’aquesta proposició.
La Sra. Rovira subratlla que la CUP fa anys que intenta fer pedagogia sobre l’anomalia que
representen els concerts educatius, i diu a la Sra. Esteller que a la resta de països l’escola
segregada no està subvencionada amb diners públics.
Considera inadmissible que hi continuï havent escoles que segreguen per sexe i que s’hi
continuïn destinant diners de tots i totes, i entén que el fet que les setze escoles vinculades a
l’Opus Dei rebin més de 30 milions d’euros anuals atempta contra la igualtat entre les
persones, ja que es cosifica l’altre i es diferencia per raó de gènere, assignant unes tasques
concretes als nens i unes altres a les nenes, cosa que va absolutament en contra de la
societat que es vol construir. Observa, però, que és normal que el PP presenti propostes com
aquestes a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona en
ple segle xxi, ja que la segregació per sexes és una herència del franquisme.
El Sr. Ardanuy explica que se cenyirà al plantejament exposat pels diputats de Demòcrates de
Catalunya al Parlament en la legislatura anterior, que, després d’un debat i d’una consulta
interna, van decidir donar suport als concerts educatius però no a l’escola diferenciada, per la
qual cosa no pot votar favorablement a la proposició del PP. Sí que està d’acord, però, que es
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mantinguin els concerts educatius fins que se’n revisi la finalització dels terminis, motiu pel
qual s’hi abstindrà.
La Sra. Ortiz comenta que aquesta proposició demostra clarament quines són les intencions
del PP pel que fa a educació, i acusa aquest partit d’haver renovat els concerts a Catalunya
mitjançant el 155 en contra de la voluntat majoritària de la ciutat i del Parlament de
Catalunya, cosa que demostra què entén per democràcia. Afegeix que per al PP l’educació és
segregadora, elitista, basada en la religió i profundament masclista, i que la seva prioritat en
educació just abans de les preinscripcions és que es financin les escoles de l’Opus, que són
les escoles del país que segreguen i reben fons públics.
Diu a la Sra. Esteller que si les escoles que segreguen són un model d’èxit és perquè són
elitistes i seleccionen el tipus d’alumnat que volen, i explicita que el Grup de BC està
absolutament en contra d’aquestes escoles i no hi donarà cap tipus de suport, per la qual
cosa votarà en contra de la proposició.
Per acabar, subratlla que el Grup de BC està a favor de la coeducació i de fomentar una
educació pública de qualitat, laica i catalana, que defensarà a l’Ajuntament i arreu, i insisteix
que el PP, el partit més petit al Parlament de Catalunya, està imposant el seu model en
contra de la voluntat del conjunt de la ciutat i del país.
La Sra. Esteller respon a la Sra. Ortiz que si parla amb els centres educatius i amb els pares
que trien aquests centres per als seus fills s’adonarà que tots volen portar els seus fills a un
centre concertat, i que no es pot negar a uns pares, que són els únics responsables de triar
l’educació dels fills, la possibilitat d’escollir aquesta opció.
Subratlla que els concerts educatius han garantit l’accés de tots els nens amb equitat als
centres triats pels seus pares, tant si diferencien per sexe com si no, i que el Govern ha de
fer una llei prou àmplia per recollir tots els models educatius, que han de tenir finançament
públic, si estan a la llei. Explicita que aquests estan a la LOMCE, i repeteix que també estan
garantits en altres països, on hi ha col·legis públics amb aquest tipus d’educació.
Diu a la Sra. Barceló que no entén per què Cs no vol que es financi l’escola diferenciada, quan
aquesta està recollida a la LOMCE, i afegeix que ha fet referència a una sentència que no està
recollida per la vigència actual, ja que la LOMCE recull la cobertura de finançament públic als
centres concertats amb educació diferenciada.
En darrer lloc, insisteix que cal posar l’accent en la llibertat dels pares a l’hora de triar la
millor opció per als seus fills.
La Sra. Rognoni diu a la Sra. Andrés que el seu grup al Parlament de Catalunya també va
donar suport a la resolució a què ha fet referència.
La Sra. Barceló respon a la Sra. Esteller que Cs no pot votar favorablement a aquesta
proposició perquè no comparteix el projecte educatiu del PP, i repeteix que Cs respecta la
llibertat l’elecció dels pares i és conscient que les escoles concertades supleixen la manca de
places públiques, però no està d’acord que l’escola concertada diferenciada hagi de rebre
subvencions públiques, perquè, tot i que respecta aquest sistema educatiu, no el comparteix.
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La Sra. Benedí diu a la Sra. Esteller que per sobre del dret dels pares a escollir hi ha el dret
de les criatures a l’educació, i que no hi ha cap problema que les famílies escullin l’escola que
vulguin, però qui triï determinats models, n’ha d’assumir les despeses.
La Sra. Andrés demana disculpes a la Sra. Rognoni per no haver anomenat el seu partit entre
els que van votar a favor de la iniciativa parlamentària que ha esmentat abans, i confirma
que els grups que no hi van votar a favor van ser el PP i Cs.
A continuació, pregunta a la Sra. Esteller si considera equitatiu que una família treballadora
del Bon Pastor pagui un model que uns altres pares escullen i que és elitista i segregador, i
subratlla que el sistema públic es fa entre tots, i entre tots s’ha decidit que no es volen
concerts segregadors, però el PP, l’únic que els vol, els imposa, i no només els imposa sinó
que, a més, pretén que els grups municipals, després d’haver-s’hi manifestat en contra al
Parlament a través de les seves forces polítiques, hi donin suport.
Per acabar, li diu que a ella li agrada molt el model d’èxit del 8 de març, en què milers de
persones van sortir al carrer a reclamar igualtat real entre homes i dones, i també vol un
sistema més equitatiu on les famílies treballadores no paguin amb els seus impostos escoles
d’elit.
La Sra. Ortiz assegura que el Govern municipal parla amb moltes famílies, però subratlla que
la funció d’un servei públic és oferir el millor sistema educatiu a la pluralitat i la diversitat que
hi ha a la ciutat, i el millor sistema educatiu no pot ser encasellar els nens des del principi,
sinó que ha de permetre una educació que els faci més lliures i amb més capacitat
d’adaptació.
Manifesta la convicció que el futur del país serà feminista, i que encasellar els nens en models
segregacionistes en funció del sexe, de la llengua o de qualsevol altre element no els prepara
millor per al futur, i qualifica de profundament injust que es traspassin diners que són de tots
per subvencionar aquestes escoles, que tenen uns preus altíssims.
En darrer lloc, demana a la Sra. Esteller que reflexioni sobre què està promovent el PP en
contra de la majoria de la ciutat i del Parlament, que considera que és el més greu d’aquest
debat.
La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Rognoni expressa el vot contrari del Grup
Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el
vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, la Sra. Esteller expressa el
vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy
expressa la seva abstenció. Es rebutja.
Del Grup Municipal CUP:
10. (M1519/8530) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s’inclogui en el
marc del catàleg de les formacions i tallers de l’Institut d’Educació de Barcelona, un eix
específic sobre el passat colonial de la Ciutat de Barcelona així com també sobre la història
del moviment obrer de la ciutat.

35
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
27 d’Abril del 2018

CSV: f535-2637-8452-7808

La Sra. Rovira enuncia la proposta, motivada per la necessitat de parlar sobre antiracisme i
sobre la lluita de la classe treballadora a la ciutat, i comenta que el seu grup voldria que
aquestes matèries fossin obligatòries, però, atès que aquesta qüestió no és competència de
l’Ajuntament, aquestes peces formatives s’ofereixen com a opció als centres.
Posa de manifest que s’ha obert un debat arran d’accions com la retirada de la figura de
l’esclavista Antonio López o la retirada de plaques franquistes a la ciutat, i expressa l’opinió
del seu grup que és important que als centres educatius i a la infància es comenci a elaborar
una perspectiva crítica, antiracista, descolonial i antifeixista, i es recuperi la memòria oblidada
de totes les treballadores que han fet de Barcelona la ciutat que és avui. Entén que
l’Ajuntament de Barcelona ha de generar eines perquè aquests coneixements es transmetin
als centres educatius, així com a totes les esferes de l’Administració pública i la cultura, per
posar-los a disposició de totes les veïnes.
Assenyala que molts estudis indiquen que Barcelona és un centre neuràlgic de les connexions
colonials de la Corona d’Aragó amb les seves colònies, com també dels processos d’explotació
de les seves vides i riqueses. Per això, considera que caldria donar profunditat a gestos com
la retirada de l’estàtua d’Antonio López —i plantejar, fins i tot, com ja va fer la CUP, la
retirada de Colom—, i fer èmfasi en esdeveniments i personatges com la vaga de La
Canadenca, la vaga dels lloguers, les Revoltes del Pa, el Noi del Sucre o Salvador Puig Antich,
que formen part d’una història de lluita de la classe treballadora que ha de ser transmesa de
generació en generació per combatre l’alienament i fomentar el pensament crític.
Per acabar, exposa que el Govern ha fet una esmena a la proposició, que el seu grup accepta,
en el sentit que no faci referència al catàleg de l’Institut d’Educació de Barcelona sinó al
Consorci d’Educació.
La Sra. Benedí pregunta si l’esmena consisteix únicament a canviar «Institut d’Educació de
Barcelona» per «Consorci d’Educació».
La Sra. Ortiz respon que, atès que no existeix un catàleg ni a l’IMEB ni al Consorci d’Educació,
es planteja que la proposició parli d’instar el Consorci d’Educació a incloure el que demana la
proposició en l’oferta formativa que es fa als centres i als recursos.
La Sra. Rovira confirma que la proposició plantejaria incloure el que demana dins l’oferta
formativa del Consorci d’Educació.
La Sra. Benedí agraeix l’aclariment i diu que l’esmena s’accepta.
La Sra. Rognoni indica que la seva intervenció anava precisament en la línia de l’esmena, ja
que entén que la intenció és incloure el que es proposa en el Programa d’activitats escolars,
un banc de recursos que poden utilitzar fins i tot les escoles bressol; expressa l’acord del seu
grup amb el fet de treballar la memòria històrica amb els infants, i comenta que existeix una
línia que es diu «Eduquem en la memòria històrica del moviment obrer català», i el seu grup
està d’acord que s’ampliï aquesta oferta.
A continuació, esmenta el monument de Puig Antich, que es va fer al barri de Roquetes en el
mandat anterior, juntament amb ERC i a petició d’aquest grup, i recomana a totes les escoles
que el visitin, ja que és un monument molt bonic pensat perquè els infants i els joves hi
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visquin una experiència a mesura que hi van passant fins que arriben a un abisme, una
experiència dolça que, d’altra banda, fa prendre consciència de la memòria històrica.
Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Rovira que la memòria històrica és molt important, però el seu
grup sempre vol fer un revisionisme històric a partir de la seva ideologia, i subratlla que la
història no es pot canviar, si bé cal aprendre dels errors, nombrosíssims, i rectificar.
D’altra banda, recorda que a les diferents etapes educatives ja es parla de la història, i
pregunta al grup proposant si les explicacions que volen que es facilitin es facilitarien amb
neutralitat, i què pensa de carrers sobre els quals mai no s’ha pronunciat, com ara el carrer
Joan Güell, el de Sabino Arana, creador del PNV que menyspreava la resta d’espanyols i tenia
opinions masclistes, o la plaça de Pompeu Gener, que deia coses com ara: «Anem dubtant, ja
fa algun temps, que la majoria d’Espanya sigui capaç de progressar».
Resumeix que el seu grup té molts dubtes que la CUP vulgui presentar la història amb
objectivitat i no amb un revisionisme històric marcat per una mirada molt ideològica.
El Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable del seu grup, convençut que una societat té el dret
i el deure de conèixer el seu passat per comprendre el present i prendre amb plena
consciència les decisions per abastir el futur, i posa de manifest que la ciutadania no coneix
prou bé la història de la ciutat ni del país, de manera que cal un gran esforç de les
institucions per divulgar, especialment entre els més joves, una part important del passat
col·lectiu, amb les seves llums i les seves ombres, no pas per jutjar els actes passats amb
una mirada anacrònica, que impediria comprendre’ls, sinó per conèixer el perquè dels
comportaments, des dels més heroics fins als més mesquins, per construir una societat més
justa i cohesionada.
El seu grup troba pertinents els dos eixos de recuperació de la memòria històrica que proposa
la CUP: la trajectòria del moviment obrer barceloní i el passat colonial de la ciutat, dos eixos
diferenciats però amb lligams molt estrets que han condicionat l’evolució social, econòmica i
urbanística de Barcelona i que, en molts sentits, encara ho continuen fent.
A continuació, enumera aspectes tant de la lluita de la classe treballadora i menestral de la
ciutat com del passat colonial que molts joves, i també adults, desconeixen, com ara qui va
ser Ferrer i Guàrdia i com va ser la seva escola moderna; el paper dels ateneus populars i les
societats corals en l’alfabetització de la població; els ideals que van costar la vida a Francesc
Layret o a Salvador Seguí, el Noi del Sucre; la significació de les Bullangues al segle xxi; la
vaga de La Canadenca de 1919 i la vaga dels tramvies de 1951; els interessos de les famílies
d’oligarquia barcelonina com els López o els Güell en la política colonial espanyola a les
Antilles, les Filipines i l’Àfrica (Marroc, Sidi Ifni, Sàhara, Guinea o Fernando Poo); com van
bastir les seves fortunes naviliers com Josep Xifré, o quina va ser l’aportació dels indians i
l’economia a l’urbanisme i la cultura de la ciutat.
El Grup d’ERC considera necessari que els eixos de recuperació de la memòria històrica
proposats per la CUP s’integrin a la formació adreçada al professorat que organitza i gestiona
el Consorci d’Educació de Barcelona, que completin l’oferta d’activitats formatives del
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Consorci en l’àmbit social i proporcionin als docents nous materials amb els quals ajudar els
alumnes a assolir les competències bàsiques de les quatre dimensions de l’àmbit social:
cultural i artística, històrica, geogràfica i ciutadana.
Manifesta la convicció que els joves, en conèixer les vicissituds del moviment obrer de
Barcelona, descobriran una part massa desconeguda de les seves famílies i d’ells mateixos, i,
en conèixer-ne el passat colonial, estaran en disposició de comprendre millor algunes de les
grandeses i les misèries de la ciutat, de manera que la iniciativa és un pas més cap a una
Barcelona més justa i més cohesionada.
Clou la intervenció dient a la Sra. Barceló que sempre ens oblidem d’una part de la història
que no hem estudiat.
La Sra. Andrés expressa l’opinió del seu grup que la ciutat ja disposa de múltiples espais,
organismes i institucions que es dediquen a la divulgació de la història de la ciutat i que són
un recurs que poden emprar les escoles, els educadors i les educadores, així com que
l’Institut ha de treballar la història de la ciutat amb la comunitat educativa, els historiadors i
les historiadores i les persones que estudien la història de Barcelona, i les formacions s’han
de completar a partir de les propostes d’aquests educadors i educadores, d’aquests mestres i
d’aquests historiadors.
Afirma que el moviment obrer ja forma part de la història de la ciutat, s’ensenya a les escoles
i hi ha recursos addicionals per a les escoles —per exemple, a Sant Andreu hi ha recursos
addicionals per a l’estudi del moviment obrer i del passat industrial del districte—, i els llibres
de text ja recullen tot allò que els experts consideren que han de recollir.
Conclou que les propostes educatives i didàctiques les han de treballar els experts, i la
Comissió no és un espai idoni per decidir què ha de contenir el currículum o una proposta
pedagògica o didàctica a les escoles, perquè això seria polititzar.
La Sra. Esteller afirma que darrere de tota presentació de la CUP que apel·la la memòria
històrica amb el to bonista que ha fet servir avui s’amaga el seu sectarisme i l’adoctrinament
que vol fer a les aules, en aquest cas, mitjançant una proposta que sembla innocent però que
vol revisar la història a partir del seu sectarisme històric, jutjant-la i esborrant-ne el que no li
agrada. Assegura que la CUP no vol que Barcelona conegui la seva història, sinó suprimir-ne
una part.
Subratlla que la història no es pot negar; recomana a la Sra. la lectura d’Oro negro, que
reflecteix tota la història de la ciutat; exposa que el port de Barcelona va ser un port
d’esclaus, i comenta que no es pot jutjar el que va passar segles enrere amb la mirada actual
ni decidir suprimir una estàtua com si algunes persones o alguns fets no haguessin existit.
A continuació, acusa el grup proposant de manca de rigor, ja que parla de colonialisme en la
Corona d’Aragó quan el concepte de colonialisme és del segle XIX, i expressa el vot contrari
del seu grup.
La Sra. Ortiz subratlla que quan una societat avança, té esperit crític i, per tant, pot revisar el
passat amb una mirada crítica, i això fa que s’impulsi cap al futur amb uns fonaments més
forts i més democràtics, i manifesta l’opinió que, afortunadament, Barcelona és una societat
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cada dia més plural que reconeix el seu mestissatge i qüestiona comportaments i actituds del
passat que impedeixen la construcció d’una ciutat inclusiva, democràtica i de reconeixement
d’aquesta diversitat.
Afirma que ja s’està incorporant a l’educació la memòria històrica amb esperit crític, i
comenta que al Consell d’Innovació Pedagògica participen moltíssimes entitats que treballen
per la recuperació de la memòria obrera i qüestiona la història amb esperit crític, a partir de
la cultura i de l’art, i manifesta l’opinió que cal seguir avançant en aquesta direcció.
Per acabar, diu que del que més ha parlat la regidora del PP ha estat de sectarisme i
d’adoctrinament, que entén que tenen més a veure amb l’escola segregadora de la qual han
debatut abans, que adoctrina en una manera de pensar i, a més, ho fa amb recursos públics,
que amb el debat que estan tenint ara.
La Sra. Rovira agraeix els vots favorables i puntualitza que el que reivindica el seu grup és la
història que durant anys ha quedat amagada perquè és la història dels que no només van
perdre les guerres, sinó que ho van perdre tot, fins i tot els seus drets, i entén que cal
explicar les lluites d’aquestes persones i tot el que van fer, mitjançant la recuperació de la
memòria històrica.
Tot seguit, diu que està acostumada que li diguin sectària, però entén que sectarisme i
adoctrinar és que amb diners públics es paguin escoles que segreguen per sexe i que
atorguen ja des de ben petits als infants unes conductes determinades, un sectarisme i un
adoctrinament habituals tant en el PP com en Cs, que constantment volen atacar les
institucions públiques catalanes, el català i l’escola pública, que s’ha demostrat que és un
model de cohesió imprescindible per a la societat catalana.
D’altra banda, indica que comença a estar bastant esgotada de les faltes de respecte
constants de la Sra. Esteller cap a ella.
La Sra. Barceló diu a la Sra. Rovira que ella mai no li ha dedicat un adjectiu ni positiu ni
negatiu a la seva persona, sinó que es limita a valorar les propostes que presenta, i subratlla
que el Grup de Cs sí que respecta l’escola catalana.
A continuació, diu que el que esgota és que el Grup de la CUP sempre intenti donar lliçons de
moralitat a la resta, i expressa l’abstenció del seu grup, que havia plantejat preguntes molt
concretes que no han rebut resposta, cosa que corrobora el revisionisme històric en la mirada
ideològica del grup proposant.
La Sra. Andrés explicita el vot contrari del seu grup, que entén, com ha explicat en la primera
intervenció, que els continguts del que s’ensenya a les escoles els han de decidir, per garantir
la neutralitat, els i les mestres, els educadors i les educadores i els pedagogs i les
pedagogues, no pas els polítics i les polítiques, ja que, quan ha estat així és quan s’ha tingut
únicament una part de la història, i manifesta el desig del seu grup que no es tornin a
polititzar mai més ni els llibres de text ni els materials escolars.
La Sra. Esteller diu a la Sra. Rovira que mai no ha qualificat la seva persona sinó que sempre
qualifica la seva política, les seves accions i la seva ideologia.
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La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Rognoni expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, el Sr. Puigcorbé
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, 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: Instar al Consorci d’Educació que dins
de la seva oferta formativa inclogui un eix específic sobre el passat colonial de la Ciutat de
Barcelona així com també sobre la història del moviment obrer de la ciutat.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
11. (M1519/8535) Que el Govern municipal promogui una campanya d’informació sobre els
trastorns de conducta alimentària, des dels centres educatius, amb l’elaboració d’un díptic
adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 anys, que aprofundeixi en la importància de realitzar
un mínim d’un àpat al dia en família com a mesura de prevenció i d’educació en un estil de
vida i hàbits alimentaris saludables, dotant-la de la corresponent partida pressupostària.
La Sra. Rognoni enuncia el prec, que el Grup Municipal Demòcrata presenta arran d’un estudi
científic que ha demostrat que una acció senzilla com és fer un àpat al dia amb la família —
que, a més, treballa les relacions familiars i la conciliació— pràcticament garanteix el no
trastorn alimentari, especialment l’anorèxia, en els infants i joves. D’altra banda, comenta
que la campanya sol·licitada hauria d’arribar tant als pares com als fills de totes les llars, i
recorda que l’informe de salut pública posava de manifest que els suïcidis es mantenen i
l’índex de suïcidi per anorèxia i bulímia —molts dels casos afecten noies, en qui han
incrementat els problemes psicològics i de salut mental— és altíssim (5%).
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa assenyala que l’alimentació saludable és una de les línies prioritàries de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que també treballa en la prevenció de trastorns de
conductes alimentàries, i exposa els quatre grans programes que es treballen a moltes
escoles de la ciutat, que ja existien i s’han reforçat, en què participa la comunitat educativa,
pares i mares i alumnes, i que arriben en format de tríptic-campanya: prevenció de l’obesitat
infantil i els trastorns de conducta alimentària en nens de 3 a 5 anys (60 escoles), «Creixem
sans» (tercer i quart de primària, 75 escoles), «Creixem més sans» (sisè de primària, 50
escoles) i «Canvis» (segon d’ESO, 90 escoles). Informa que enguany aquests programes han
arribat a 12.000-15.000 alumnes de Barcelona, i avaluadors externs estrangers i nacionals
han assenyalat que les campanyes perllongades en el temps en aquest format de programes
concrets a les escoles, amb la comunitat educativa, pares, mares i infants, són molt més
eficients que les campanyes genèriques.
Per això, el Govern no llançarà una nova campanya, sinó que continuarà treballant aquests
programes, que es reforçaran encara més els propers mesos i s’avaluaran al desembre —
l’avaluació es compartirà amb els grups i es continuarà treballant a partir d’aquí.
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La Sra. Ortiz La Sra. Ortiz no accepta el prec.
La Sra. Rognoni manifesta sorpresa per la no acceptació del prec i demana la intervenció de
la Sra. Ortiz perquè intervingui com a política, ja que el prec fa referència a una qüestió
política molt concreta.
La Sra. Ortiz diu a la Sra. Rognoni que en aquest cas l’actuació del Govern es basa en un
criteri polític i tècnic per donar resposta mitjançant una campanya concreta a un problema de
la ciutat.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal Cs:
12. (M1519/8542) Que el Govern municipal insti al Consorci d’Educació a donar solució a les
famílies que demanen centres educatius amb llengua de signes per l’educació dels seus fills.
La Sra. Barceló enuncia el prec, que el Grup de Cs presenta després d’haver parlat amb
famílies amb nens sords que van posar de manifest la necessitat que aquests nens
aprenguessin a les escoles tant en llengua oral com en llengua de signes, i comenta que a
Barcelona només hi ha tres escoles que ofereixen aquesta possibilitat (escola Tres Pins,
institut Consell de Cent i Centre Especial Josep Pla). Observa que, si bé s’ha avançat molt en
el llenguatge oral, a través d’implants i audiòfons —que requereixen un temps d’adaptació—,
convindria garantir també la llengua de signes en l’aprenentatge d’aquests alumnes per no
endarrerir-ne el desenvolupament i l’aprenentatge.
La Sra. Ortiz comunica que ha tingut l’oportunitat de parlar amb diverses famílies que han
sol·licitat que es reforci el servei en llengua de signes i l’acompanyament a les escoles, i el
Govern es compromet a traslladar-ho al Consorci d’Educació, com ha fet en altres ocasions, i
també al Departament, perquè s’ha vist que els recursos per donar resposta a les famílies
eren escassos.
A continuació, informa que en l’etapa 0-3 tot l’alumnat amb sordesa es beneficia del servei
d’acollida i orientació del CREDA i, a banda de la intervenció primerenca en llengua oral, es
pot optar per rebre suport d’una logopeda i mestra en llengua de signes a l’escola bressol
municipal Forestier, i en l’etapa infantil i primària les famílies que desitgen que els seus fills
sords puguin emprar la llengua de signes catalana com a llengua vehicular poden optar per
l’escola municipal Tres Pins.
Entén que cal treballar per un redisseny de l’escola inclusiva i la incorporació de la llengua de
signes, tot conciliant-la amb la llengua oral: cal evitar l’enfrontament entre oralistes i
signistes i resoldre la situació de la millor manera possible i amb una millor dotació.
La Sra. Barceló agraeix l’acceptació del prec i la sinceritat de la Sra. Ortiz; manifesta l’acord
que cal fer un diàleg amb totes les famílies i amb el Consorci d’Educació per trobar solucions,
i subratlla que als centres educatius hi ha un dèficit per a l’aprenentatge de la llengua de
signes.
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Puntualitza que el seu grup, alhora que demana que es continuï implantant la llengua de
signes, defensa que l’escola tingui tant llengua de signes com llengua oral, si bé la primera,
d’acord amb els experts, és la més espontània i natural —dos nens poden entendre’s mentre
juguen sense parlar—, mentre que la llengua oral requereix més temps, i cal garantir, com ha
dit, que els alumnes sords dels centres educatius accedeixin a l’aprenentatge sense retards.
D’altra banda, posa èmfasi en la importància que l’aprenentatge a través de la llengua de
signes estigui disponible també en l’educació postobligatòria, al cicle formatiu de grau mitjà,
en què sovint no es cobreixen totes les hores amb intèrprets, i subratlla que una escola
inclusiva ha de garantir el dret a l’educació de tothom, i els alumnes sords han de poder
accedir al mateix aprenentatge que la resta d’alumnes en totes les etapes formatives.
Es dona per tractat.
13. (M1519/8543) Instar al Govern municipal a la creació d’una taula de treball de salut amb
la participació de tots els grups municipals i de les plataformes representatives que han
presentat estudis sobre els problemes de contaminació i les possibles conseqüències que pot
tenir en la salut de les persones del Districte de Sant Martí.
La Sra. Barceló celebra l’assistència del Sr. Montaner i agraeix la presència dels membres de
la plataforma Aire Net i del Moviment Diagonal Mar, que de manera voluntària van presentar
estudis —entre ells, un de la Universitat Rovira i Virgili, elaborat pel Sr. Domingo— en què
expressaven la seva preocupació per com pot afectar la salut de les persones del districte de
Sant Martí i també de tot Barcelona la contaminació de determinades partícules pel cas de la
incineradora, però fins ara el Govern s’ha negat a escoltar-los i a considerar els seus estudis.
Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa nega que el Govern no hagi parlat amb les persones afectades. Especifica que
fa onze setmanes ella personalment i el Sr. Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia Urbana,
es van reunir amb veïns i veïnes de Sant Martí i van exposar, juntament amb l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, màxima referència en salut pública de la ciutat, els dos informes
sobre la qüestió, que tenen resultats una mica contradictoris, i es van adoptar tres
compromisos: en primer lloc, fer un estudi de mortalitat i morbiditat a la zona, un estudi que
es presentarà just després de Setmana Santa; en segon lloc, presentar, en el termini d’un
any, un estudi sobre el nivell de dioxines de la zona, estudi que es podrà presentar en 8-9
mesos en lloc d’en un any; en tercer lloc, crear una comissió de seguiment en què
participessin veïns, veïnes, experts, expertes i partits polítics, que l’Agència de Salut Pública
convocarà després de Setmana Santa, de manera que el que demana el prec ja existeix.
La Sra. Barceló celebra que es creï el grup de treball, en el qual espera que puguin participar
els membres de la plataforma Aire Net i del Moviment Diagonal Mar, però considera
vergonyós i lamentable el menyspreu amb què es va parlar la setmana passada al Districte
de Sant Martí a les persones afectades.
Subratlla que un govern de proximitat escolta les persones, sobretot si aporten un estudi
rigorós i s’ofereixen per treballar conjuntament, i els dona facilitats en lloc de posar-los
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obstacles, però insisteix que el Govern en aquest cas no ha escoltat la preocupació d’uns
veïns. Celebra, doncs, que rectifiqui.
La Sra. Tarafa puntualitza que el Govern no rectificarà, sinó que donarà compliment al
compromís que va adquirir fa un mes i mig de crear una comissió de seguiment amb veïns,
veïnes, experts i expertes referents de la ciutat i del país, i els grups municipals que ho
considerin oportú, i repeteix que aquest grup de treball es reunirà per primer cop després de
Setmana Santa.
D’altra banda, demana rigor en les intervencions: no només hi ha un informe, sinó que n’hi
ha dos i aporten resultats contradictoris, motiu pel qual la màxima autoritat de salut pública
de la ciutat endega un tercer informe per determinació de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona perquè estigui llest d’aquí a un mes i mig.
La Sra. Benedí explicita que el prec no s’accepta.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
14. (M1519/8525) Que el Govern municipal activi l’operació fred en fase d’alerta a Barcelona
quan les temperatures nocturnes siguin inferiors als 5º C.
La Sra. Benedí exposa que a l’hivern, la humitat de Barcelona s’afegeix a la temperatura i els
dies que fa vent la sensació de fred és molt més alta i l’escalfor que perd el cos és superior a
la que pot generar, fet que caldria tenir en compte a l’hora d’activar l’operació fred.
Reconeix que els recursos per a persones sense llar pel que fa al fred s’amplien quan la
temperatura s’aproxima als 0 graus (l’Ajuntament habilita més espais per a les persones que
ho necessiten, i les més de 2.000 places d’acolliment disponibles durant tot l’any s’han
ampliat en més de 70 amb l’arribada del fred per a persones que no hi van de manera
habitual), perquè aquesta temperatura es considera perillosa per a la persona, i quan la
temperatura baixa a 0 graus s’activa l’operació fred en fase d’alerta per ordre de Protecció
Civil. Observa, però, que viure al carrer amb temperatures de 4-5 graus també és perillós i,
de fet, també ho és el fet mateix de viure al carrer.
Per això, i perquè el seu grup coincideix amb el Govern que cal anar més enllà dels recursos
temporals de l’operació fred —independentment de si fa fred o no, tothom ha de poder viure
en un habitatge digne—, presenta aquest prec, que enuncia.
La Sra. Ortiz indica que el prec no s’accepta, però això no vol dir que el Govern no es
comprometi a donar resposta a les persones durant l’hivern. Explica que la ciutat activa
recursos extraordinaris en la fase preventiva durant tota l’època de fred, però el protocol
d’emergència l’activa Protecció Civil, i els municipis no poden interpretar els protocols de
manera individual, sinó que han de donar resposta a les emergències de manera coordinada,
sobretot perquè serveis com el CUESB treballen amb altres municipis de la zona.
D’altra banda, explica que hi ha flexibilitat en l’aplicació de les mesures, en el sentit que no
s’actua únicament quan s’arriba als 0 graus; per exemple, les últimes setmanes, davant la
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previsió que les temperatures baixarien més que els dies anteriors, es va activar l’operació i
no es va desactivar l’alerta d’emergència fins al cap de dos dies.
Conclou que està d’acord a administrar amb flexibilitat, però no que cada municipi interpreti
els protocols, ja que això els faria inviables.
La Sra. Benedí entén que al marge que Protecció Civil digui a partir de quina temperatura
s’aplica l’operació fred, cada municipi pot decidir autònomament si la implementa quan la
temperatura baixa a 0 graus o quan baixa a 4-5.
Reconeix els esforços que fa l’Ajuntament de Barcelona, però considera que aquest hauria
d’atendre la demanda de les entitats que reivindiquen que l’operació fred s’implementi a
partir dels 5 graus, una petició comprensible.
Es dona per tractat.
15. (M1519/8526) Que l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) elabori un mapa interactiu
que aplegui la totalitat de les festes i activitats tradicionals d’iniciativa popular i periodicitat
anual consolidada que tenen lloc a l’espai públic barceloní, on s’assenyali l’afectació temporal
i espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.) amb sis mesos d’antelació. Aquest
document, accessible a través del web de l’Ajuntament, ha de permetre millorar la
coordinació dels organismes municipals amb competències sobre la via pública, a fi d’evitar la
duplicitat d’activitats i de modificar de manera excepcional l’horari d’alguns serveis quan sigui
necessari, i ha de facilitar que la ciutadania pugui preveure amb anticipació l’afectació de les
diferents festes sobre la trama urbana de cada barri.
El Sr. Puigcorbé posa de manifest que any rere any les places i els carrers de la ciutat
s’omplen de festes i activitats tradicionals d’iniciativa popular, que van des de la Fira de Sant
Ponç fins als correfocs, les diades castelleres, les desfilades, les cercaviles, les festes majors i
un llarg etcètera. Indica que algunes formen part del Protocol festiu de la ciutat de Barcelona
o dels districtes que tenen protocol festiu propi, i algunes se celebren cada any en les
mateixes dates i d’altres tenen un calendari mòbil, com ara les que es regulen pel calendari
lunar, però totes formen part de la riquíssima cultura popular i tradicional de la ciutat i fan
gaudir veïns, veïnes i visitants gràcies al rigorós treball de les entitats que les organitzen.
Observa, però, que, tot i que són esdeveniments amb una periodicitat anual consolidada,
sovint coincideixen en l’espai públic amb altres activitats com ara filmacions, fires de vins o
obres no urgents de la millora de la via pública, i fins i tot es veuen pertorbats per serveis
municipals com ara la neteja dels vials o la recollida d’escombraries, situacions que es
repeteixen any rere any i que les entitats organitzadores denuncien amb estupefacció,
impotència i enuig. Per això, el Grup d’ERC presenta aquest prec, que enuncia.
Afegeix que es tracta d’evitar atorgar llicències que provoquin que es dupliquin activitats i de
modificar, quan sigui necessari i de manera excepcional, l’horari d’alguns serveis, i que el
mapa minimitzarà les interferències administratives en el desenvolupament de les festes i
posarà de manifest, un cop més, el suport de l’Ajuntament a l’ingent i desinteressat treball de
les entitats culturals i veïnals barcelonines que les organitzen.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat de Cultura.
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El Sr. Subirats posa de manifest que la densitat de Barcelona (és la segona ciutat més densa
de Catalunya i d’Espanya, per darrere de l’Hospitalet) fa que hi convisquin multitud de
situacions i que hi hagi moltíssima ocupació i competència per l’espai públic, i observa que les
incidències que es produeixen en l’espai públic no sempre es poden preveure.
Informa, però, que l’Ajuntament ja disposa d’un espai transversal que depèn directament de
la Gerència Municipal, la Ponència de Coordinació d’Esdeveniments, que es reuneix cada
quinze dies i en la qual hi ha tècnics de tots els districtes amb més volum d’activitat (Ciutat
Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts i Sant Martí), referents de les àrees que incideixen
en la via pública (Cultura, Ciutadania, Participació, Transparència i Ecologia Urbana), Guàrdia
Urbana, BSM, Paisatge Urbà i Port 2000.
Assenyala que aquesta taula, molt transversal, ja treballa en el que planteja el prec, de
manera que no s’acceptarà, però, amb l’objectiu d’intentar evitar la duplicitat d’activitats —
recentment van coincidir la Marató i Sant Medir perquè Sant Medir es va celebrar un dia que
no corresponia, i la celebració es va veure afectada per la Marató— i de modificar de manera
excepcional l’horari d’alguns serveis quan sigui necessari, aquesta taula recollirà en la mesura
del possible la informació més rellevant a la web de l’Ajuntament.
El Sr. Puigcorbé agraeix la bona disposició, però entén que el prec es podria acceptar sense
problemes, ja que únicament demana un calendari de priorització que tingui en compte els
esdeveniments populars que tenen lloc cada any.
La Sra. Ortiz no accepta el prec.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PSC:
16. (M1519/8550) Que es faci una avaluació i seguiment trimestral per part de l’Ajuntament
de la situació de les condicions del lloc de treball de les persones contractades per Tunstall
Televida pel servei Teleassistència Municipal i la seva exposició als factor de risc al "síndrome
de l’edifici malalt" seguiment pel qual s’haurà de requerir informació per escrit a l’empresa de
les mesures aplicades, evolució de les persones afectades així com resultats dels amidaments
realitzats.
La Sra. Andrés enuncia el prec, referent a un servei vinculat a un contracte que finalitza el
2019 amb possibilitats de renovació al 2022, i exposa que l’any 2014 va aparèixer a les
dependències del servei el primer cas de lipoatròfia semicircular; actualment se n’han
detectat 17 casos, i també hi ha treballadors i treballadores que presenten símptomes com
fatiga, decaïment, al·lèrgies, cefalees, nàusees, marejos i problemes de vies respiratòries
relacionats amb aquesta patologia.
La Sra. Ortiz indica que el prec s’accepta, i explica que quan el Govern es va reunir amb les
treballadores en el moment del plec ja es va exposar aquesta qüestió, atès que ja hi havia
casos amb aquests símptomes, vinculats també a la situació d’electricitat estàtica i a les
condicions de l’edifici, i l’Ajuntament ha fet i continuarà fent seguiment de si es prenen les
mesures adients, exigides per la Llei de salut.
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Comenta que l’Ajuntament requereix la informació a Inspecció de Treball, que és qui ha
d’intervenir, i s’ofereix per detallar per escrit totes les actuacions que s’han fet, de les quals
esmenta les comunicacions a l’autoritat laboral, la realització d’un estudi específic de la
lipoatròfia, de com s’han de condicionar les instal·lacions, la feina coordinada amb les
delegades de prevenció o el canvi de part del mobiliari per veure quin model de cadires era
més adequat.
Per acabar, explicita que qualsevol denúncia que es pugui elevar més enllà dels requeriments
que es facin a l’empresa, s’elevarà a l’autoritat laboral competent.
La Sra. Andrés agraeix la presència de les treballadores, observa que aquestes estan dient
que no amb el cap, i demana al Govern que faci arribar la llista de totes les actuacions
realitzades, així com que s’impliqui en el compliment per part de l’empresa de totes les
recomanacions i indicacions d’Inspecció de Treball, ja que, evidentment, l’Ajuntament,
institució membre del Consorci de Salut de Barcelona, no en pot quedar al marge.
Subratlla que cal vetllar per la salut de tots els barcelonins i barcelonines, i que si aquesta
empresa no compleix, no fa les obres i no reuneix les condicions adequades, caldrà revisar
des del punt de vista legal si pot continuar assumint aquest servei amb el risc que comporta
per als treballadors i les treballadores des de fa temps.
La Sra. Ortiz remarca que hi ha el compromís de continuar fent seguiment, i que Inspecció de
Treball ha requerit a Televida que encarregui un nou estudi de les càrregues electrostàtiques
de l’edifici, estudi que ja s’ha contractat. Afegeix que les obres d’ampliació del centre
d’atenció i la resta de dependències comencen el 3 d’abril, i que, atesa la gravetat del
problema, si no remet, caldrà buscar alternatives a l’edifici.
La Sra. Andrés agraeix l’acceptació del prec.
Es dona per tractat.
17. (M1519/8551) Que s’informi sobre quins són els criteris que manté l’ICUB a l’hora de
presentar programes culturals a la comissió responsable per tal de rebre recursos directes de
la Taxa Turística i quin són els programes previstos a tal efecte per aquest 2018.
La Sra. Andrés enuncia el prec, i recorda que els ingressos provinents de la taxa turística a
Barcelona no es poden dedicar a activitats ordinàries, sinó que sempre s’ha previst que es
dediquin a activitats extraordinàries que beneficiïn Barcelona sobre els efectes del turisme a
la ciutat, com ara activitats de millores als barris, mediambientals, de mobilitat o de creació
cultural.
D’altra banda, indica que el pressupost de l’ICUB del 2018 s’ha reduït i alguns dels programes
que es finançaven amb la taxa turística el 2017 han caigut, malgrat les declaracions, per
exemple, a favor que continués la programació del juliol a l’amfiteatre del Grec —el
comissionat ja va dir que no seria així.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat de Cultura.
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El Sr. Subirats entén que aquest prec és més una sol·licitud d’informació, però indica que
s’accepta, ja que tot seguit facilitarà aquesta informació: els programes culturals que l’ICUB
té en compte a l’hora de programar són projectes artístics o culturals que contribueixin a
posicionar Barcelona com a ciutat inclusiva, compromesa i socialment responsable; projectes
dirigits a la promoció d’artistes locals; projectes de promoció de la cultura i els esdeveniments
populars de l’espai púbic que afavoreixin l’ús ciutadà d’espais turístics o en descobreixin
d’altres fora dels més utilitzats; accions que signifiquin una millora de l’experiència del
visitant en espais culturals de la ciutat, i promoció de la ciutat posant en valor la seva oferta
cultural.
Explica que en tots els casos s’intenten posar en valor nous punts d’interès i elements que
afavoreixin l’experiència dels visitants a la ciutat, en els 10 districtes i en els 73 barris.
Tot seguit, es disposa a explicar els programes previstos per al 2018 —esmenta el Festival de
la Llum, la Ciutat Oberta, el Festival Obertura, l’Art Ticket Aeroport i el Concert OBC—, però
s’adona que no hi té prou temps.
La Sra. Benedí diu al Sr. Subirats que pot facilitar la informació per escrit.
El Sr. Subirats diu que així ho farà.
La Sra. Ortiz accepta el prec.
La Sra. Andrés agraeix l’explicació i l’acceptació del prec, així com que es faciliti la resposta
completa per escrit, i subratlla que la voluntat del seu grup és que els diners provinents de la
taxa turística es dediquin a activitats excepcionals que contrarestin l’impacte negatiu del
turisme a la ciutat.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PP:
18. (M1519/8556) Instar al Govern municipal a instaurar la zona única per tots els cicles
educatius a la ciutat de Barcelona, tot garantint la llibertat dels pares a escollir el centre en el
que han de cursar els seus estudis.
La Sra. Esteller enuncia el prec, motivat per la convicció del seu grup que cal garantir la
llibertat dels pares a l’hora de triar el centre educatiu dels seus fills, una llibertat que no s’ha
de limitar per zones de proximitat, sinó que ha de ser absoluta perquè realment els pares
puguin triar el centre amb el model educatiu que considerin més adient, i subratlla que el
sistema actual, amb el criteri de proximitat, impedeix aquesta llibertat d’elecció. D’altra
banda, observa que les dades que parlen de nens que han obtingut plaça en la primera opció
no són reals, ja que les opcions estan limitades d’entrada.
La Sra. Ortiz anuncia que el Govern rebutja el prec; diu a la Sra. Esteller que les lleis del seu
mateix partit parlen del criteri de proximitat com un dels criteris en la planificació educativa i
en l’admissió de l’alumnat, i afegeix que el prec, per molt que parli de llibertat d’elecció,
donaria lloc a un sistema educatiu completament segregador, a un model en què algú va una
hora en cotxe per la ciutat perquè ha escollit una escola en concret.
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Subratlla que en el model que treballa Barcelona, totes les escoles són de qualitat i ofereixen
models equivalents basats en la proximitat, perquè l’educació no té a veure només amb
l’escolarització, sinó també amb l’entorn, amb el fet que hi hagi un ús dels serveis
comunitaris i que els nens i les nenes puguin ser autònoms i anar caminant al seu centre
educatiu, i el Grup de BC no acceptarà mesures que vulguin aprofundir en el principal
problema que té l’educació del país, que és la segregació escolar, sinó que apostarà per
treballar en clau comunitària.
La Sra. Esteller insisteix que cal garantir la llibertat d’elecció i que són els pares els que han
de triar a quina escola porten els fills, i diu a la Sra. Ortiz que ella no és ningú per dir a un
pare si ha de donar més valor a l’acció comunitària o a un model educatiu o a un altre, ja que
és el pare qui ha de triar en funció del que consideri millor per al seu fill.
La Sra. Ortiz respon que ella ha estat escollida per la ciutadania, i insisteix que les mateixes
lleis del PP parlen de proximitat. D’altra banda, subratlla que no es pot posar la llibertat
absoluta d’una sola persona per damunt dels drets de la resta dels infants de la ciutat a tenir
una escola de proximitat, equitativa i de qualitat en tots els centres educatius, drets que
deixarien de garantir-se.
Observa que els models educatius del grup que presenta el prec i del Govern són oposats;
remarca que l’educació mai no es planifica ni s’orienta a partir de la individualitat, sinó del
conjunt, fet que enforteix el sistema educatiu, i acusa el PP d’aprovar lleis que atempten
contra el mínim principi d’inclusió i de qualitat en el sistema educatiu.
Es dona per tractat.
19. (M1519/8557) Instar el Govern municipal a que presenti en la propera Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports una nova proposta de tarifació social en la que l’Ajuntament
assumeixi la rebaixa del preu de les escoles bressol de la que són beneficiàries les famílies
amb rendes més baixes, per tal de no repercutir-la en les classes de renda mitja.
La Sra. Esteller diu a la Sra. Ortiz que el PP defensa la qualitat i el nivell educatiu, i que una
cosa és ordenar i una altra que hi hagi zona única, com també és diferent que hi hagi un
valor de proximitat i que aquest sigui l’únic criteri. Subratlla que mentre que el sistema de BC
imposa a les famílies el centre on han d’anar el fills, el PP defensa la llibertat d’elecció.
A continuació, recorda que el 23 de març de 2017, a la primera comissió després que el
Govern presentés la nova tarifació social per a les escoles bressol, el Grup del PP ja va
demanar que es modifiqués, ja que a les famílies de renda mitjana-baixa els incrementava el
cost de la plaça d’escola bressol. Concreta que el 36% de les famílies han vist incrementat el
preu de l’escola bressol de 41 a 106 euros, un cost molt elevat per a les famílies, moltes de
les quals cobren entre 43.000 i 51.000 euros anuals, i subratlla que aquest cost l’hauria
d’assumir l’Ajuntament, tal com han reclamat la plataforma d’AMPA i d’escoles bressol.
Reconeix que el Govern ha fet algunes millores en la tarifació social i que en el pressupost
s’ha incorporat un punt per estudiar l’avaluació dels requeriments pressupostaris, però entén
que, més enllà d’estudiar la qüestió, cal presentar un nou model de tarifació per fer efectiu
que l’Ajuntament assumeixi aquest cost i que no l’hagin d’assumir les famílies.
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La Sra. Ortiz rebutja el prec, i diu a la Sra. Esteller que el que demana seria factible si hi
hagués un compromís de les administracions competents en educació d’aportar els recursos
necessaris, i que, en cas contrari, està demanat que al 70% de les famílies de la ciutat que
han vist reduït el preu se’ls apugi per pagar-ho als trams més alts de renda.
La Sra. Esteller puntualitza que no està demanant que aquest cost l’assumeixin les famílies,
sinó l’Ajuntament.
La Sra. Ortiz li pregunta qui és l’Ajuntament.
La Sra. Esteller respon que l’Ajuntament ha tingut superàvit.
La Sra. Ortiz ho nega, i subratlla que quan l’Ajuntament està aportant 43 milions d’euros per
finançar les escoles bressol en solitari, referir-se a l’Ajuntament és referir-se als contribuents,
al conjunt de veïns i veïnes.
Pregunta al PP si està disposat a apujar algun impost municipal per poder finançar aquesta
rebaixa dels preus, i recorda que hi va haver un acord en el pressupost per abocar-hi 1,5
milions, i s’està revisant per reduir l’aportació de les famílies.
Subratlla que l’Ajuntament no té més capacitat d’abocar recursos; exposa que l’any passat hi
va haver un milió de superàvit en tot l’Ajuntament; l’Estat va retallar 70 milions d’euros que
anaven a les escoles bressol, i la Generalitat ha deixat de finançar, i demana al Grup del PP
que deixi de fer demagògia amb això.
Assenyala que abans només podien tenir descomptes en el preu de l’escola bressol algunes
famílies amb rendes inferiors a 1,34 vegades la renda de suficiència, mentre que ara tothom
amb una renda fins a 4,5 vegades la renda de suficiència percep descompte, una decisió
controvertida que es va prendre per millorar l’equitat en l’accés a les escoles bressol.
La Sra. Esteller subratlla que ella no ha dit en cap moment que els pares que s’han vist
beneficiats hagin d’ampliar el cost, sinó que als pares que se’ls ha incrementat el cost se’ls
rebaixi i això ho assumeixi l’Ajuntament, que ha de reorganitzar la seva despesa i que podria
dedicar a les escoles bressol tots els diners que destina a parts de convenis unilaterals
d’entitats afins.
La Sra. Ortiz diu a la Sra. Esteller que no li faci parlar de qui ha malversat diners públics en
aquest país i d’on han anat els milers de milions que estan en mans de la corrupció del seu
partit i que han fet les retallades més grans de la història de l’Estat, i insisteix a demanar que
no es faci demagògia i que es treballi per millorar l’accés a l’educació infantil.
Es dona per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:
20. (M1519/8534) En base a quins indicadors de seguiment (quantitatius i qualitatius) s’està
realitzant el seguiment i avaluació continua del Pla jove i del Pla d’ocupació juvenil?
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Sol·licitem que la resposta també sigui lliurada als grups per escrit en el transcurs de la
mateixa Comissió.
El Sr. Blasi formula la pregunta i recorda que fa uns dies es va celebrar una reunió de treball
relativa al Saló de l’Ocupació Juvenil i a la manera d’enfocar el Pla d’equipaments juvenils. En
aquesta reunió va preguntar en quin estat de balanç i de preparació de les noves línies
d’actuació es trobaven el Pla per al foment de l’ocupació de qualitat 2016-2020 i el Pla
d’adolescència i joventut 2017-2021, per conèixer i treballar els indicadors de seguiment, tant
quantitatius com qualitatius, sobre els quals treballa el Govern. D’altra banda, assenyala que
tant el Pla d’ocupació juvenil com el Pla jove van força endarrerits, i demana a tots els grups
que hi treballin i siguin propositius.
La Sra. Ortiz respon que el Pla d’adolescència i joventut, que va ser elaborat de manera
conjunta amb entitats i amb el moviment juvenil, ja preveu un sistema d’avaluació i
seguiment en una comissió tripartida formada per la comissió jove, la part més tècnica
interdepartamental, tant de territoris com de l’àrea, i la part política, amb tots els grups
municipals. Afegeix que des del 2017 hi ha el document dels indicadors de monitoratge, que
es va enviar a tots els grups municipals i que també forma part del consens. D’altra banda,
comenta que es preveu una avaluació del Pla un any després que s’hagi començat a
implementar.
Pel que fa al Pla per al foment de l’ocupació, indica que també es defineix el model
d’indicadors de seguiment i, a més de la taula, s’anirà informant amb aquests indicadors.
El Sr. Blasi demana que, si és possible, la resposta es faciliti per escrit —els indicadors que es
facilitin permetran fer l’anàlisi de quin és el seguiment—, i recorda que el Pla d’ocupació
juvenil, que acaba de ser presentat, no va ser treballat amb els grups de l’oposició.
D’altra banda, comenta que el Pla jove, que es podria dir que sí que va ser treballar també
pels grups municipals, no detallava els indicadors per poder-ne presentar l’estat d’avaluació i
emetre propostes de futur. Per exemple, no es disposa de les propostes per a enguany.
La Sra. Ortiz entén que el document d’indicadors i monitoratge per al seguiment que està
repartit en quatre eixos incorpora moltíssims indicadors, alguns clarament quantitatius, per
exemple referents al nombre de punts que s’obren o al nombre de joves atesos, però també
permet fer una radiografia de l’àmbit d’implementació del Pla.
Comunica que quan finalitzi l’any se’n presentarà l’avaluació, i es continuarà treballant en els
diferents espais de governança, de seguiment del foment de l’ocupació juvenil, per rendir
comptes a mesura que es vagin fent les avaluacions.
D’altra banda, confirma que el document es facilitarà per escrit, però observa que els grups ja
el tenen.
Es dona per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
50
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
27 d’Abril del 2018

CSV: f535-2637-8452-7808

21. (M1519/8536) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
aprova dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports al març de 2017, amb el
següent contingut: (M1519/5828) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al
Govern municipal a que dins del Mapa d’instal·lacions esportives de Barcelona que s’està
elaborant s’inclogui un Pla de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals i
de suport als clubs esportius de la ciutat, que hauria de preveure: a) Actualització de la
diagnosi de la situació actual dels equipaments esportius municipals i les seves necessitats i
possibles mancances. b) Diagnosi de la situació actual dels clubs esportius que requereixen
suport en aquest moment per al manteniment i millora de les seves infraestructures. c)
Programació de mesures de millora dels equipaments esportius municipals, prenent especial
atenció sobre els equipaments esportius de districte. I que, en paral·lel es posi en marxa una
línia d’ajuts per a la millora dels equipaments esportius dels clubs o associacions esportives
sense afany de lucre.
La Sra. Fandos comunica que s’ha acordat amb la Sra. Carranza que el Govern contesti
aquest seguiment de proposició per escrit.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal Cs:
22. (M1519/8544) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposta aprovada en la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esport del dia 20 de juny de 2017 amb el següent contingut:
(M1519/6398) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal
convoqui de manera immediata una taula de treball amb les diferents associacions vinculades
a les escoles bressol i que sigui un punt de l’ordre del dia en el proper Consell Escolar
Municipal, per tal d’arribar a un acord en els preus de tarifació social, en què es contempli la
revisió de preus públics d’escola bressol en el proper pressupost i s’introdueixi un protocol de
flexibilització de l’aplicació de la tarifació per a aquelles famílies que vegin modificat el seu
estatus econòmic durant l’escolarització dels seus fills. Així mateix, demanem que el Govern
municipal insti a la Generalitat de Catalunya a finançar 1/3 de cada plaça d’escola bressol
pública tal i com estava acordat. La nova tarifació social hauria de tenir en compte: facilitar
l’accés a les famílies sense recursos econòmics així com limitar el preu màxim a l’import
actual (Curs 2016-2017). El Govern municipal haurà de rendir comptes de totes aquestes
accions a la reunió de la Comissió de Drets Social de setembre de 2017.
La Sra. Barceló enuncia la proposició de la qual demana seguiment.
La Sra. Ortiz informa que el Govern municipal s’ha reunit tres cops amb el col·lectiu de
famílies preocupades pel model de tarifació: a la reunió del 29 de maig es va informar sobre
com funcionaria el nou model; a la del 26 de juliol es van resoldre dubtes sobre el procés de
matrícula i sobre com la tarifació podia afectar situacions sobrevingudes, i a la del 2 de
novembre es van presentar els resultats de la matrícula, com havia funcionat, que no hi havia
hagut fugues en el sistema, quin n’era el balanç i com s’havia introduït enmig d’una comissió
de govern que canvis en la situació familiar per divorci, separació legal i canvi en la situació
socioeconòmica familiar podien introduir-se per comptar en el preu que corresponia, canvis
que s’apliquen des de fa mesos. Afegeix que en la propera reunió, el 16 d’abril, s’informarà de
la situació actual de les matrícules.
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D’altra banda, comunica que s’està estudiant la possibilitat de millorar, amb els recursos
addicionals, els preus del conjunt, no només dels trams més alts, ja que l’objectiu és garantir
que el sistema sigui equitatiu; subratlla que hi ha d’haver saldo zero, i recorda que
l’increment de recursos que han fet les bressol els últims tres anys ha estat ingent, i que
s’obriran més centres educatius, cosa que també incorpora més despesa al conjunt del
sistema.
Per acabar, indica que el requeriment està fet: havien de passar dos mesos perquè entrés a
escala judicial, i es va fer a principis de gener.
La Sra. Barceló agraeix la resposta, però manifesta la preocupació del seu grup davant
d’algunes dades, com ara que el 29,9% de les famílies hagin patit un increment del preu,
paguen més cada mes per portar els seus fills a les escoles bressol públiques de la nostra
ciutat. Un 8% suporta un increment i en un 36,5% l’increment és molt alt, fins el punt que
arriben a pagar més de 105 euros, o que 600 famílies beneficiàries de la Targeta Solidària de
Barcelona l’any anterior no paguessin per accedir a l’escola bressol pública i ara paguin 50
euros al mes. Demana a la Sra. Ortiz que parli amb aquestes famílies vulnerables; subratlla
que en l’assignació del tram no només cal tenir present la renda de l’any anterior, sinó també
la situació econòmica actual de la família —els criteris actuals no permeten actualitzar els
supòsits de canvi de situació econòmica familiar, cosa que cal corregir immediatament—, i
demana també que es desvinculi la bonificació dels preus d’accés de les famílies vulnerables
de la Targeta Solidària, vinculació que considera lamentable, ja que aquesta targeta està
pensada per cobrir despeses d’alimentació, roba i material escolar, i que no s’apliqui la
tarifació social a l’alimentació, un servei extern a l’Ajuntament en què els preus estan
establerts per la Generalitat.
En darrer lloc, demana a la Sra. Ortiz que parli amb la plataforma Escola Bressol Municipal
per a Tots, que aplega les persones perjudicades per l’increment de preus i uns canvis en la
tarifació social que han estat un fracàs perquè no tenien present els imprevistos i les
situacions econòmiques reals de les famílies, i demana al Govern que rectifiqui de seguida.
La Sra. Ortiz repeteix que el Govern s’ha reunit tres cops amb les famílies i s’hi reunirà un
quart cop, i recomana a la Sra. Barceló que parli amb més persones i amb una altra tipologia
de família. Subratlla que de les famílies que paguen 50 euros no n’hi ha cap a la plataforma i
que tampoc no hi ha cap de les famílies amb les rendes més baixes que es quedi sense plaça
bressol, perquè aquesta qüestió es continua treballant amb Serveis Socials.
Demana a la Sra. Barceló que no repeteixi mentides, i remarca que l’Ajuntament ha abocat
més recursos a la tarifació social, no menys, i el sistema de tarifació ha esdevingut més
equitatiu i inclusiu, i s’ha rebaixat el preu al 70% de les famílies.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal PP:
23. (M1519/8558) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades
i l’estat d’execució del prec següent (M1519/6829), acceptat en la sessió de 19 de setembre
de 2017: Que el Govern municipal informi del procés d’integració dels usuaris del PAMEM en
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el sistema de cobertura pública del Servei Català de Salut (CATSALUT), així com dels acords
adoptats, incloent els relatius als nous serveis, a la situació econòmica i financera del PAMEM,
així com del resultat definitiu de l’auditoria encarregada per l’Ajuntament. Demanem que es
doni trasllat als grups municipals del resultat de l’auditoria.
La Sra. Esteller enuncia el prec del qual demana seguiment, que el seu grup presenta atès
que no ha rebut l’informe que el Govern va dir al setembre que estava elaborant i compartiria
tan aviat com estigués disponible. Demana informació sobre la qüestió i que s’indiqui quan es
facilitarà l’informe.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa agraeix que es demani el seguiment d’aquest prec i informa que les 8.300
persones que s’havien d’integrar al sistema nacional de salut ja estan integrades, amb un
balanç positiu. Comunica que es va constituir una comissió de seguiment per vetllar perquè la
integració es fes correctament, que ja dona la seva feina per acabada i està acabant la feina
de traspàs, i tant els sindicats com els integrants de la comissió, l’Ajuntament i la Generalitat,
valoren positivament el procés d’integració.
Comenta que hi havia dos casos de pacients d’alta complexitat, un ja té molt ben resolta la
situació i amb l’altre la gerència del PAMEM i la Generalitat l’estan acabant de resoldre.
Pel que fa als nous serveis, indica que a l’abril començarà a funcionar el servei d’odontologia
al carrer Viladomat, i a partir d’aquí fins a l’estiu es posaran en funcionament podologia,
medicina de l’esport i el centre de cures.
Quant als acords sobre la situació financera, assenyala que s’estan acabant de tancar els
pagaments i els balanços; la divisió del deute continua com estava prevista, i caldrà pagar
una mica menys del que està establert perquè el tancament ha estat més positiu en aquest
sentit.
Respecte de l’auditoria, indica que l’informe previ sí que està penjat i que l’auditoria ja està
acabada, però, com a administració conjunta, cal esperar que la Generalitat l’hagi mirat.
Indica que es publicarà tan aviat com ho hagi fet, i informa que l’auditoria verifica, sobretot,
la hipòtesi que hi havia en un primer moment: atesos el model del PAMEM i l’envelliment de
la població, hi ha més despesa que ingrés, i aquesta és la causa principal de la generació del
deute.
La Sra. Esteller agraeix la resposta; celebra que el procés d’integració s’hagi fet amb la
màxima normalitat, i demana que, a més de penjar l’auditoria, aquesta es faci arribar als
grups tan aviat com sigui possible perquè aquests puguin veure que el dèficit es va produir
pel cost dels serveis i l’increment de la demanda i analitzar si les aportacions compromeses
de totes les administracions van ser suficients.
Es dona per tractada.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
Únic.- Ratificar-se el contingut de la Declaració institucional que va aprovar el Plenari del
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016
(Ref.: CP 3/16), amb el següent text: El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Defensar un
Saló de l’Ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns
espais educatius, que promoguin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets
humans i la solidaritat internacional. 2. Instar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona, a fer totes les gestions pertinents
amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de
l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància. 3.
Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració
institucional. 4. Instar a les administracions competents, i en concret al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a no permetre la presència de cap exèrcit al
Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.
La Sra. Benedí llegeix la declaració.
S’aprova.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.02 h.
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