
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA 1 ESPORTS, en sessió de 13 de novembre de 201 B. 

Aprovació de les acles de la sessió extraordinaria i urgen! i de la sessió ordinaria de 16 d'octubre de 
2018. 

Part decisória 1 Executiva 

Propostes d'acord 

1.- (20180124 (IMSS)) RATIFICAR l'autoritzaci.ó 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 prava 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 inclós, deis quals 6.693.449,57 euros són pressupost net, i 267.737,98 euros corresponen a l'lmpost 
sobre el Valor Afegit al tipus del4%, amb carrec a la partida 0100-60900-23151, d'acord amb el prevista 
la Base d'Execució vint-i-cinquena, aparta! 2, del pressupost municipal del 2018 i segons l'establert a 
l'article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marg, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, ates que s'han altera! els percentatges als quals fa referencia aquest 
article (que preveu un maxim 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, condicional a l'existencia de credit 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 del4 %). · 

2.- (1172/1 B) APROVAR inicialment la pro posta de modificació d'estatuts del Consorci Mar Pare 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 habils a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de 
la General ita! de Catalunya. 

Part d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposícíons 1 Dec/aracíons de Grup que es transcríuen a contínuacíó tenen 
natura/esa d'actes d'impuls polítíc de l'accíó del govern í no produeíxen efectes jurídícs com a acles 
admínístratíus resolutorís. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

3.- (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 I'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependencia (LAPAD) que 
redueixi drasticament 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. 
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Del Grup Municipal Cs: 

4.- (M1519/9985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal presentí 
un Pla de Xoc per realitzar els PIA (Programa individual d'atenció) i que s'inclogui com a partida 
pressupostaria al próxim pressupost de I'Ajuntament de Barcelona. 

Del Grup Municipal ERC: 

5.- (M1519/9965) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern municipal a 
consolidar pressupostariament la partida económica destinada al lomen! de l'esport federal amb línies de 
suport al teixit esportiu de clubs i entitats, a les subvencions a les families per facilitar l'accés a la practica 
esportiva deis menors de 17 anys, i a .les federacions donan! suport a l'organització deis Trofeus 
lnternacionals Ciutat de Barcelona i deis grans esdeveniments que la ciutat pugui acollir. 

Del Grup Municipal PSC: 

6.- (M1519/9993) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern municipal a portar 
un projecte pilo! a 4 CEM de tarifa especifica d'accés als Centres Esportius Municipals pera les persones 
amb diversitat funcional no posse'idors de targeta rosa, complementaria a la mesura que es comen<;:ara a 
aplicar a partir del mes de gener del 2019 per a persones amb diversitat funcional posse'idores de la 
targeta rosa. 1 constituir una comissió de seguiment de la implementació deis dos projectes de tarifa 
específica, per valorar els resultats d'aquestes, amb la participació de col·lectius de persones amb 
diversitat funcional i experts en la matéria. 

Del Grup Municipal PP: 

. 7.- (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 (IV A inclos), jaque es tracia de 
solars que no tenen encara data d'inici d'obres, i que en comptes d'aixó, el Govern municipal destini 
l'import de la licitació a altres actuacions prioritaries i imprescindibles en materia urbanística i d'habitatge 
a la ciutat de Barcelona. ' 

Declaracions lnstitucionals 

1.- La Comíssió de Drets Socíals, Cultura i Esports de I'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Considerar els 
serveis d'Atenció Primaría i Comunitaria fonamentals pera la prevenció i cura de la salut i comprometre's 
al seu refor<;: com a prioritat de la política sanitaria impulsada per I'Ajuntament en el si del Consorci 
Sanitari de Barcelona. 2. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d'Atenció Primaria, en especial per 
l'accessibilitat i la qualitat del servei i perles condicions laborals de tots els professionals que hi treballen, 
i reclamar millores davant les administracions competents. 3. Treballar conjuntament ambla ciutadania i 
els professionals en la defensa d'un sistema sanitari públic, universal, primarista i de qualitat: 4. Instar la 
Generalitat de Catalunya, el Servei Catala de la Salut, l'lnstitut Catala de la Salut i el Consorci Sanitari de 
Barcelona a: - Incrementar substancialment el finan<;:ament de I'Atenció Primaria de Salut en els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2019, passant del percentatge actual de 
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pressupost dins del Departament de Salut fins al 20% i progressivament cap el 25%, per poder fer front a 
les competencies, objectius, necessitats i plantilles, inversions i qualitat d'un model primarista de la 
sanitat. -Restituir el personal que es va perdre ambles retallades deis anys 2011-2014.- Treballar per 
aconseguir condicions de treball dignes i sense precarietat per a lotes les treballadores deis equips 
d'Atenció Primaria.- Rebutjar la reducció d'horari de tarda de les consultes, tot facilitanthoraris racionals, 
amb millores per a la conciliació familiar deis treballadors i treballadores. Aixó sera possible dotan! els 
EAPs amb personal suficient. - Establir per decret el termini garantí! per l'accés per. cita previa a la 
metgessa i infermera de referencia en menys de 48 hores. - Promoure l'atenció integral a la ciutadania a 
carrec de professionals de la medicina i la infermeria referents per a tota mena de necessitats. lnstem a 
aturar la creació de nous dispositius que fraccionen l'atenció segons problemes o malalties. - Fer efectiva 
una Atenció Primaria amb capacita! d'incidir sobre tot el procés assistencial i les !listes d'espera deis 
serveis especialitzats, i amb bona coordinació amb tots els serveis socials i sanitaris. - lncloure els 
equips d'Atenció Primaria en els refor9os pressupostaris estacionals del Pla Integral d'Urgencies de 
Catalunya.- Potenciar l'atenció comunitaria i disminuir la medicalització, promovent una atenció humana i 
respectuosa, que fomenti la confianva i !'autonomía en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres. -. 
Avanvar en la provisió, titularitat i gestió pública deis centres d'Atenció Primaria i en el rendiment de 
comptes i participació ciutadana. 5. Notificar l'aprovació d'aquesta declaració institucional a la Conselleria 
de Salut, Conselleria d'Economia, Servei Catala de la Salut, Consorci Sanitari de Barcelona, lnstitut 
Catala de la Salut i altres prove'ldors de serveis d'Atenció Primaria del municipi i Consellers de Salut deis 
Districtes. 

2.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de I'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer - Que 
I'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a la commemoració del Dia Internacional de la Memoria 
Transsexual el proper 20 de novembre i es compromet a treballar en la defensa deis drets de les 
persones trans. Segon.- Que el Consistori acordara amb el Consell LGTBI, tal i com es va establir en una 
sessió plenaria d'aquest any 2018, els símbols i dies en que es donara visibilitat a la defensa deis drets 
de les persones LGTBI. Tercer.- Que es traslladara als cossos de seguretat l'observanva de la garantía 
deis drets de les persones trans. Quart.- Fer arribar aquest acord al Consell Municipal de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals, Bisexuals i lntersexuals de Barcelona. 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 




