
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA 1 ESPORTS, en sessió de 19 de marg de 2019, 

Aprovació de !'acta de la sessió ordinaria d'11 de febrer de 2019. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

1.- (02C/2008) DONAR compliment i executar, en els seus propis termes, la sentencia ~úm. 901/2014, 
dictada el día 13 de novembre de 2014, perla Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d'apellació núm. 8/2012 i 
ADJUDICAR a la Fundació Maree! el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió 
perla gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall d'Hebron i els camps municipals de futbol 
i rugbi de la Teixonera, contracte núm. 08C00009, expedient 02C/2008 per un periode de 10 anys i un 
canon anual de 2.000 euros, vigencia del qual s'iniciara el 2 de juny de 2019; RETIRAR l'incident 
d'impossibilitat d'executar la .sentencia 901/2014 del TSJC de data 13 de novembre de 2014 presentada 
per I'Ajuntament de Barcelona; SUBJECTAR l'eficacia del present acord al requisit d'homologació de 
l'acord de mediació presenta! al jutjat contenciós administratiu 7 de Barcelona, en data 20 de febrer de 
2019; NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Maree! i DONAR-NE compte al Jutjat contenciós
administratiu núm. 7 de Barcelona. 

Par! d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposícíons 1 Oec/aracíons de Grup que es transcríuen a contínuacíó tenen 
natura/esa d'actes d'impuls polític de /'accíó del govem i no produeixen efectes jurídics com a acles 
administratíus resolutorís. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

2.' (M1519/11116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal á: Que amb 
motiu del 50é aniversari de la Colla castellera de Barcelona, el govern municip¡¡l autoritzi a l'entitat la 
realització d'un mural d'art urba a la fagana de la seu de la seva titularitat al carrer Bilbao, 212 
commemoratiu de !'efeméride. Que el govern municipal faci les gestions oportunes per protegir i 
conservar tant aquest nou mural com l'obra de !'artista Gonzalo Borondo que porta per títol "fer llenya", 
pinta! a la mitgera de la finca ubicada a la cantonada deis carrers de Pujades amb Lope de Vega, del 
Poblenou, i que s'emmarca en I"'Open Walls Conference 2015 Barcelona". 
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Del Grup Municipal de Cs: 

3.- (M1519/11094) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern municipal a que 
doni una solució als 3.300 menors entre 6 i 17 anys que s'han queda! sense beca per a la practica 
esportiva fora de l'horari escolar, perqué puguin fer esport el més aviat possible. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

4.- (M1519/11100) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Amb independencia dE:lls 
solars i locals que fins el moment han esta! objecte de valoració pera la ubicació del nou CAP del Raval, 
instar el Govern municipal a iniciar les negociacions al més alt nivell amb els agents institucionals 
implicats en la ubicació del nou CAP del Raval Nord, valoran! com a opcions l'espai annex al MACBA i el 
solar que es troba als Jardins Victoria deis Angels, amb l'objectiu d'oferir al Departament de Salut de la 
Generalitat l'espai més idoni per ubicar-hi el nou CAP, entre una d'aquestes opcions, i alhora resoldre 
urbanisticament tot l'entorn de la Pla9a deis Angels. 2. Instar el govern munidpals a crear un grup de 
seguiment de les negociacions i els acords amb tots els agents implicats i a presentar una proposta 
consensuada al Plenari del Consell Municipal amb la maxima celeritat i preferentment duran! el proper 
mes d'abril. ~. Ajornar qualsevol decisió que afecti els usos futurs de la Capella de la Misericordia fins 
que hagi finalitzat aquest període de negociacions. 

Del Grup Municipal del PSC: 

5.- (M1519/11107) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que I'Ajuntament per mitja de 
I'Agéncia de Salut Pública de Barcelona elabori un informe sobre !'impacte que pot ten ir pera la salut de 
les persones la presencia d'amiant en les edificacions públiques i privades de la ciutat, així com sobre les 
mesures sanitaries a prendre en la manipulació d'aquest material, seguit les indicacions, obligacions i 
responsabilitats contemplades perles normes legals. 

Del Grup Municipal del PP: 

6.- (M1519/11087) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:.lnstar el govern municipal a: 1. 
Lliurar als seus adjudicataris els 11 habitatges de lloguer socials de la finca municipal del carrer de Sant 
Ramon 1, del districte de Ciutat V ella, que va comprar I'Ajuntament de Barcelona l'any 2013 i que estan 
buits des de fa anys. 2. Informar del calendari de les obres de rehabilitació i deis processos d'adjudicació 
deis habitatges de les finques del carrer Lancaster, número 7, 9 i 11, que va adquirir I'Ajuntament de 
Barcelonal'any 2017. 

Del Grup Municipal de la CUP: 

7.- (M1519/11085) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Mostrar el suport a l'equip 
d'educadores socials de I'Ajuntament de Barcelona, així com rebutjar qualsevol tipus de coacció contra 
aquestes treballadores per tal de condicionar la manera com exerceixen la seva feina en relació la 
intervenció amb les persones que treballen al carrer. Alhora, de mane m la retirada de la denúncia · 
interposada per part del Partit Popular contra dues educadores socials de I'Ajuntament. En cas de no ser 
retirada la denúncia I'Ajuntament seguira posant a disposició d'aquestes treballadores els recursos 
jurídics necessaris pera la seva defensa. 
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Declaració Institucional 

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestar el rebuig de la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports a la instrucció emesa per la Junta Electoral Central el passat 11 de marv 
de 2018 i demanar que aquesta sigui revisada i reconsiderada. Segon.- Reiterar la satisfacció per la 
modificació per unanimitat el passat dia 21 de novembre, de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del 
Regim Electoral General, que suprimeix del seu article tercer les limitacions al dret de vot de les 
persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de salut mental quan així s'havia establert per 
sentencia judicial, i restaura el dret de vot de lotes aquelles persones que per motiu de discapacitat 
s'havien vist privades del mateix. Tercer.- Expressar el compromís amb les entitats del sector de la 
discapacitat per treballar amb l'lnstitut Municipal de Persones amb Discapacitat, els mecanismes i mitjans 
de suport necessaris per garantir el dret de vot i l'accessibilitat del proces electoral per a toles les 
persones. Quart.- Donar trasllat d'aquesta declaració institucional a !'Oficina del Gens Electoral, a la 
Junta Electoral Central, a la Generalitat de Catalunya i als partits polítics amb representació 
parlamentaria. 

1 /~--."' 
'/ ' 

EL SECRETAR! .GENERAL) 
Jordi Cases i Paliares / 
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