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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de novembre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

Informesc)

1. – Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d'actuació 2018-2020.

2. – Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva fora d'horari
escolar de la ciutat de Barcelona. Curs 2019-2020.

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/326) De la persona responsable del Govern Municipal per tal de donar les
explicacions pertinents de l’elecció del pessebre instal·lat a la Plaça Sant Jaume.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

4. – (1253/19) APROVAR l’expedient 1253/19 de reconeixement de crèdit per un import de
23.547,76 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en
concepte de gestió del segon semestre de 2018 del Centre per a la Igualtat i Recursos
per  a  Dones  (CIRD),  en  exercicis  anteriors  i  no  reconegudes  durant  l’exercici
corresponent, a favor de Suara-Fundació Surt Ute Cird II, amb NIF U66425927.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de
23.547,76 euros, amb càrrec a pròrroga del pressupost general de l’exercici 2018 per a
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l’exercici  2019  i  posició  pressupostària  0101-22719-23173,  a  favor  de  Suara-Fundació
Surt Ute Cird II.

Districte de les Corts

5. – (180400017  Orona)  APROVAR  l’expedient  19-ALT  00003  de  reconeixement  de  crèdit
per un import de 1.883,89 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de
manteniment dels ascensors de la Biblioteca de les Corts Montserrat Abelló i del
Centre  de  l’equipament  de  Cristalleries  Planell  de  l’any  2018,  a  favor  de  l’empresa
Orona,  SCL,  amb  NIF  F20025318;  despeses  generades  durant  l’any  2018  i  no
reconegudes  en  l’exercici  corresponent.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 1.883,89 euros, amb càrrec al pressupost i
posició  pressupostària  indicats  en  aquest  mateix  document  a  favor  de  l’empresa
Orona, SCL, amb NIF F20025318.

6. – (180400125 Galo) APROVAR l’expedient 19-ALT 00004 de reconeixement de crèdit per
un import de 1.044,23 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de
reparació d’anomalies produides a  l’ascensors del Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart
en  l’any  2018,  a  favor  de  l’empresa  Ascensores  Galo,  SL,  amb  NIF  B08261265;
despeses  generedes  durant  l’any  2018  i  no  reconegudes  en  l’exercici  corresponent.
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de
1.044,23 euros, amb càrrec al pressupost i posicició pressupostària indicats en aquest
mateix document a favor de l’empresa Ascensores Galo, SLU, amb NIF B08261265.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

Districte de Sant Andreu

7. – (15003777 (2067/2015)) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins
el 31.12.2020, el contracte 15003777-003 que té per objecte SERVEI D'INFORMACIO I
DINAMITZACIO DEL CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA POPULAR de Sant Andreu,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de
63.217,99 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 63.217,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 52.246,27 euros i import IVA de 10.971,72
amb tipus impositiu 21% a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33411 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de Districte de Sant Andreu per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Proposicions
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V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/337) La Comissió de Drets Social, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament, a
través de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, elabori un estudi sobre la presència
d’amiant a la ciutat de Barcelona on s’incloguin les mesures i el calendari previst per a,
seguint les indicacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS), haver assolit la
seva eliminació total l’any 2032.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/319) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda implantar la
recepta esportiva a la Ciutat de Barcelona. Que el professional mèdic pugui prescriure,
com a part del tractament, exercici físic en un centre esportiu a aquelles persones que
consideri que ho necessiten. Els pacients, per tant, podran fer ús dels centres esportius
municipals de manera gratuïta o  amb una tarifa reduïda, depenent de la situació del
pacient, el temps que el professional mèdic consideri que és necessari en cada cas.

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/325) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal presenti en el termini de 3 mesos el seu projecte per potenciar l’esport del
Rugby a la ciutat de Barcelona, on s’inclogui la previsió amb calendari i pressupost del
nou camp de Rugby que necessita la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/316) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: 1.- Promoure una ruta, juntament amb el Museu Picasso, tot destacant
els llocs i espais on Picasso va viure i treballar a Barcelona. 2.- Fer un projecte de 
museïtzació,  senyalització  i  difusió  d’aquesta  ruta  amb  la  dotació  econòmica
corresponent.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

12. – (M1923/347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que l’Ajuntament
de  Barcelona  insti  els  governs  de  la  Generalitat  i  d’Espanya  a  activar  la  tramitació  de
les respectives lleis de mecenatge en el termini més breu possible. I que sigui actiu en
el  suport  a  les  iniciatives  públiques  i  privades  que  a  Barcelona  i  al  conjunt  d’Espanya
promouen i faciliten el mecenatge, amb un major reconeixement municipal a les
persones i empreses que estan fent una contribució remarcable a la cultura de la
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nostra ciutat.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/339) Que el Govern municipal presenti un balanç de les actuacions realitzades
per  l’Ajuntament  durant  el  passat  mandat  en  aplicació  de  l’anomenat  1%  cultural,
d’acord  amb  l’article  119  de  la  Carta  municipal  de  Barcelona,  i  que  proporcioni  als
grups municipals, en el termini d’un mes, una relació de les partides d’on procedeix el
percentatge i  una llista del  patrimoni cultural  de la ciutat que se n’ha beneficiat,  amb
el muntant assignat a cadascuna de les actuacions, així com els criteris de selecció
utilitzats.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/320) Que el Govern Municipal actuï de manera decidida per protegir,
dignificar i difondre entre els veïns i veïnes l’obra escultòrica Escullera de Jaume Plensa
situada entre la Plaça Francesc Layret i la Plaça Àngel Pestanya.

15. – (M1923/321) Que el Govern municipal presenti, abans del mes de març, un pla de
desenvolupament de la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH) que
especifiqui  els  recursos que s’hi  destinaran,  tant humans com materials,  i  el  calendari
d’execució, per tal que puguin desenvolupar la seva feina de una manera adequada.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/317) Que el Govern Municipal insti a la Generalitat de Catalunya a construir i
posar en funcionament la residència per a gent gran i per a persones amb discapacitat
intel·lectual al carrer Benavent, i en el cas d’una resposta negativa per part del Govern
de  la  Generalitat,  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  assumeixi  el  cost  de  la  seva
construcció, a càrrec del corresponent reconeixement de deute per part de la
Generalitat.

17. – (M1923/318) Que el Govern Municipal defensi i garanteixi la xarxa de centres
concertats com a garants de l’existència d’una oferta plural complementària a la xarxa
pública,  assegurant  la  igualtat  d’oportunitats  de  les  famílies  així  com  els  recursos
necessaris per a la  xarxa pública i privada-concertada.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/348) Que l’Ajuntament redueixi la burocràcia i agilitzi la gestió municipal de la
tramitació de llicències de construcció de nous habitatges, que es puguin tramitar i
obtenir  simultàniament  la  llicència  d’edificació  i  totes  les  altres  vinculades  a  la
promoció (ocupació de la via publica, grua, gual, enderroc, comptadors provisionals
d’obra,  etc.)  i  que  s'harmonitzin  els  criteris  d'aplicació  de  les  ordenances  als  10
districtes i es redueixin les diferències entre districtes dels terminis de tramitació de
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les llicències.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/340) Quins són els passos  i terminis que pensa seguir el Govern Municipal
respecte  els  habitatges  del  carrer  de  Doctor  Letamendi  i  Mont-ral  d’Horta  per  tal  de
garantir que les famílies que hi viuen, puguin continuar residint-hi?

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/324) Quan es té previst finalitzar la fase 2 i 3 de les obres del Hospital del Mar
per tal de millorar els serveis sanitaris?

21. – (M1923/327) Quina és la ubicació provisional i definitiva per L’Escola Entença?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

22. – (M1923/349) Quin és model de finançament del projecte d’ampliació del Macba? Quin
és  el  calendari  previst  per  d’ampliació  del  museu?  Què  passarà  amb  els  fons
procedents  del  Ministeri  de  Cultura  i  Feder  -5,3  M €-  compromesos  per  a  l'ampliació
del Macba a la Capella de la Misericòrdia?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


