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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  13 de novembre de  2018 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i urgent i de la sessió ordinària de 16 

d’octubre de 2018. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Enquesta dels hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/9972) Que comparegui el màxim responsable del Govern municipal per donar compte 

del balanç del canvi de model de gestió dels Casals de Gent Gran municipals. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/9984) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 

explicacions pertinents de mesures preventives per evitar agressions i defuncions a les persones 

que viuen als carrers de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/9977) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'Institut de Cultura de 

Barcelona per donar compte del posicionament del Govern Municipal respecte al projecte 

d'ubicació d'una seu del Museu Hermitage a la ciutat de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

 

 



 

Ref:  CCP 11/18 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  9/ 11/ 2018     9: 58 
2 

 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20180124 (IMSS)) RATIFICAR l’autorització de la despesa relativa a l’expedient 20180124 

(IMSS) del contracte que té per objecte la construcció de tres equipaments d’allotjaments de 

proximitat temporals (APROP), en una prova pilot a la ciutat de Barcelona, amb elements de 

contenidors marítims, incloent la redacció del projecte executiu i la direcció d’obra, dividit en 

tres lots, per un import de 6.961.187,55 euros, IVA inclòs, dels quals 6.693.449,57 euros són 

pressupost net, i 267.737,98 euros corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 4%, 

amb càrrec a la partida 0100-60900-23151, d’acord amb el previst a la Base d’Execució vint-i-

cinquena, apartat 2, del pressupost municipal del 2018 i  segons l’establert a l’article 174.3 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, atès que s’han alterat els percentatges als quals fa referència aquest article 

(que preveu un màxim de 70 % de despesa a imputar en l’exercici immediatament següent al 

que es va comprometre l’operació). L’import anterior es desglossa en els següents exercicis 

pressupostaris: Exercici pressupost 2018: 168.415,82 euros (161.938,29 euros d’import net, i 

6.477,53 euros d’IVA al tipus del 4 %). Exercici pressupost 2019, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient: 6.792.771,73 euros (6.531.511,28 euros d’import net i 261.260,45 

euros d’IVA al tipus del 4 %). 

 

6.-  (1172/18) APROVAR inicialment la proposta de modificació d’estatuts del Consorci Mar Parc 

Salut de Barcelona en els termes que es recull en la versió refosa aprovada pel Consell Rector 

de l’esmentat consorci en sessió de 18 de setembre de 2018; SOTMETRE-LA a informació 

pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació del 

corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

7.-  (M1519/9973) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a: 

implementar un pla de xoc per millorar l'atenció de les necessitats derivades de la Llei 39/2006, 

de 14 de desembre, de promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 

de dependència (LAPAD) que redueixi dràsticament el nombre de persones que estan a l'espera 

de l'elaboració de l'acord del Programa Individual d'Atenció (PIA) pel qual han estat valorades. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/9985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal presenti un Pla de Xoc per realitzar els PIA (Programa individual d'atenció) i que 

s'inclogui com a partida pressupostària al pròxim pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/9965) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal a consolidar pressupostàriament la partida econòmica destinada a la cobertura de les 

mutualitats esportives dels infants i joves esportistes federats en clubs de la ciutat de Barcelona 

fins als 16 anys. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/9993) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal a que l'activitat física desenvolupada a la xarxa de Centres Esportius Municipals, per 

persones amb diversitat funcional amb un grau important, pugui ser bonificada per tal de 

facilitar el seu accés a tot el col·lectiu sense tenir únicament en consideració estar en possessió 

de la targeta rosa tal i com des de l'ICUB s'ha començat a posar en pràctica. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/9978) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal a suspendre i deixar sense efecte la licitació del contracte de Subministrament i 

serveis de disseny, instal·lació i manteniment de cartells d'obra per a senyalitzar solars que 

acolliran habitatge, que es va publicar el 27/09/18 amb un pressupost de licitació de 117.370,00 

euros (IVA inclòs), ja que es tracta de solars que no tenen encara data d'inici d'obres, i que en 

comptes d'això, el Govern municipal destini l'import de la licitació a altres actuacions 

prioritàries i imprescindibles en matèria urbanística i d'habitatge a la ciutat de Barcelona. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/9974) Que se'ns informi i se'ns lliuri per escrit en aquesta Comissió un informe que 

inclogui: - Descripció funcional de l'Escola Bressol Municipal Aurora, totalitat de grups i 

tipologia dels mateixos, especialment del grup mixta de 1 a 3 anys amb diversificació horària de 

9:00 a 19:00 h. - Mecanisme de matriculació, data de matriculació i d'inici d'activitat al 2019 i 

costos dels diferents serveis, com per exemple la modalitat esmorzar als grups que només fan 

matí o berenar als que només faran torn de tarda. - Perfil professional dels especialistes que 

realitzaran assessorament de serveis socials i informació de serveis de salut i modalitat 

contractual. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/9986) Instem el Govern municipal a incorporar en el Pla de Salut Mental mesures 

especifiques per poder treballar la imatge corporal dels infants. 

 

14.-  (M1519/9987) Que a través de l'IMHAB s'estableixin els protocols i els recursos necessaris per 

garantir la rehabilitació i el manteniment en bon estat de conservació del parc públic 

d'habitatges de lloguer, així com impedir els usos il·legals d'aquests habitatges. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/9966) Que es realitzi una enquesta de qualitat del Servei d'Atenció Domiciliària a 

Barcelona, adreçada a les persones usuàries i/o els seus familiars i desglossada per districtes i 

barris. Que els seus resultats es presentin en un informe en el termini màxim de tres mesos. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/9994) Instar el Govern municipal a donar una solució a la situació creada per la nova 

configuració de la pista/pati dels nou Institut Martí i Pous per tal de fer compatible l'ús de la 

mateixa per part del CEFC i de l'alumnat de l'Institut. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/9979) Que el Govern municipal rebutgi el boicot a la selecció nacional femenina 

d'Israel que havia de disputar un partit de waterpolo contra la selecció espanyola el passat 

dimarts 6 de novembre a la Piscina Sant Jordi, en el marc de la Lliga Mundial d'aquest esport. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/9975) Durant l'any 2018, quantes persones refugiades han estat allotjades i quantes ho 

estan a dia d'avui, en el CUESB, el CANE i altres equipaments i allotjaments municipals que 

depenen de les àrees incloses en aquesta Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports i, quantes 

n'han fet ús? Quina és la situació actual d'ocupació d'aquests equipaments? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/9967) Quins són els motius pels que la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de 

Barcelona ha refusat el canvi de nom de la plaça de la Reina Maria Cristina pel nom de plaça de 

Carme Claramunt? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/9995) Com afectarà a les persones residents de la residència municipal Fort Pienc així 

com en els serveis i professionals actuals el nou plec de condicions per a la gestió d'aquesta 

residència? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/9980) Quina és l'evolució en els darrers cinc anys del nombre de places dels centres de 

dia Casa Bloc i Fort Pienc que gestiona l'Ajuntament de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/9971) Quins és l'estat de les negociacions en l'àrea de drets socials entre les 

treballadores i la gerència i quan es preveu internalitzar el servei d'educadores de carrer, fent 

que siguin treballadores municipals i s'integrin amb igualtat de drets als equips de treball de 

l'Ajuntament de Barcelona? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/9976) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat dins 

de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 10 de juliol d'enguany, amb el 

següent contingut: (M1519/9410) Que el Govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona es 

reuneixi amb els representants de la parròquia de Santa Anna i treballi l’abordatge de les 

mesures i recursos necessaris per a que es pugui continuar realitzant l’atenció i acollida de 

persones sense llar, tot garantint la coordinació amb els serveis socials i minimitzant, alhora, les 

possibles molèsties als veïns de l’entorn. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

24.-  (M1519/9988) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 19 de setembre de 2017 amb el següent contingut: 

(M1519/6815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La presentació per part 

del Govern municipal en el termini de tres mesos d’un informe per districtes dels habitatges i 

equipaments de titularitat municipal ocupats il·legalment a la nostra ciutat. - Que el Govern 

municipal es coordini amb el Govern de la Generalitat per tenir un informe per districtes dels 

habitatges privats ocupats il·legalment. - En aquest informe hauria de constar: Data d’inici de 

l’ocupació il·legal. Actuacions fetes per part de l’Ajuntament de Barcelona. Indicar-ne la 

titularitat, si és pública, bancs, grans tenidors, fons d’inversió i/o petits propietaris. - 

Compromís per donar una solució: En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec els 

Serveis Socials amb la corresponsabilitat dels bancs i grans tenidors segons la llei 24/2015. 

Coordinar-se amb la resta d’administracions públiques per poder donar una resposta adequada a 

la necessitat d’habitatge social. En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius 

organitzats que el Govern municipal inici els tràmits per aconseguir el desallotjament el més 

ràpid possible. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


