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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE DESEMBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 17 de novembre de 2020

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Covid-19 i infància a Barcelona. 

2. – Campanya 100% Estiu. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (2SD/20) ESTIMAR les al·legacions de Foment del Treball Nacional i DESESTIMAR la 
resta d'al·legacions formulades en el període d'exposició pública del Reglament del 
Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, aprovat inicialment per la 
Comissió de Drets Socials i Cultura i Esports de 14 de setembre de 2020, de conformitat 
amb les consideracions recollides en l’informe de la Comissionada d’Educació, de 24 de 
novembre de 2020. APROVAR definitivament el Reglament del Consell de la Formació 
Professional de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el text que consta a l'expedient. 
PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

4. – (FD 2020-12/20) ACCEPTAR el càrrec de patró de la Fundació Parc Científic de 
Barcelona, pel termini de 4 anys, d’acord amb l’article 21 del estatuts de l’entitat. 
FACULTAR l’Alcaldia perquè nomeni el/la representant de l’Ajuntament de Barcelona 
en el Patronat de la fundació esmentada. 

5. – (20149208 - 20XF0895) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20149208 
i 20XF0895 pels imports, conceptes i a favor de la empresa I la persona física que 
consten a l’annex, i per les factures i concepte que s’hi indiquen, atesa la necessitat de 
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regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2020, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sant Martí

6. – (20131005) RATIFICAR la suspensió del contracte núm. 13C00003, que té per objecte la 
gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Olímpia, adjudicat a Col·lectiu 
Esport per a Tothom CET 10, amb NIF G-60775715, d’acord amb l’acta de 6 d’abril de 
2020, amb efectes de 14 de març de 2020. AIXECAR la suspensió contractual, d’acord 
amb l’acta d’aixecament de suspensió de 4 de juny de 2020, amb efectes a partir de la 
mateixa data. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

7. – (20131005) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 13C0003 que 
té per objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Olímpia, a favor de 
la concessionària COL.LECTIU ESPORT PER A TOTHOM (CET 10) amb NIF G62779935 en 
la quantitat de QUARANTA VUIT MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO (48.316,68 Euros), com a conseqüència del tancament de 
l’equipament des del dia 14 de març de 2020 i fins el 4 de juny de 2020, ambdós 
inclosos, amb motiu de la pandèmia COVID, d’acord amb la documentació que obra a 
l’expedient i sense perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ per l’import indicat a favor de la concessionària COL.LECTIU 
ESPORT PER A TOTHOM (CET 10) amb NIF G62779935, a càrrec de de la partida 0610 
226.11 342.11 de l’exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1523) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que totes les 
empreses i organismes municipals elaborin el Registre salarial per tal de detectar i 
calcular la bretxa salarial de gènere existent entre el seu personal, i que s’analitzin 
aquestes dades per tal d’aplicar els elements correctors necessaris per redreçar aquest 
biaix. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/1510) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 
a: 1. Ampliar l’any 2021 el servei de consignes per tal que les persones sense llar 
puguin guardar les seves pertinences, ja que en aquests moments només disposen de 
dos espais en tota la ciutat. 2. Realitzar tots els esforços possibles, de la ma de les 
entitats que treballen amb les persones en situació de sensellarisme, per poder oferir 
més espais de dutxa, consigna i descans descentralitzats per la ciutat de manera 
excepcional pels primers mesos de l’any 2021 i de cara a fer front a la pandèmia de la 
covid-19. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/1491) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
Municipal insti el Consorci d’Educació a establir els mecanismes normatius necessaris 
per a la lliure elecció per part de les famílies i del centre a l'hora d'optar per la jornada 
contínua. Al mateix temps, donar trasllat d’aquest acord a les diferents plataformes de 
famílies que impulsen la jornada contínua en el nostre municipi. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/1506) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
municipal a elaborar un Pla estratègic específic sobre el futur del Castell de Montjuïc, 
adaptant i revisant, si s'escau, el Pla d'actuació  de la muntanya de Montjuïc, i a 
presentar un calendari d’actuacions. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

12. – (M1923/1499) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern 
municipal a: - Vetllar per la preservació de la xarxa educativa per la petita infància 
formada per centres de titularitat pública i privada. - Impulsar un model de governança 
compartida amb el sector privat que planifiqui l’oferta pública 0 – 3 tenint en 
consideració l’oferta privada existent en cada barri o districte. I que treballi per l’encaix 
dels centres privats en el sistema públic en els barris i districtes on hi ha més demanda 
que oferta. - Oferir una ajuda econòmica de 100€ fins a 200€ per fill, en funció dels 
ingressos familiars, per aquelles famílies que no hagin aconseguit una plaça en una 
escola bressol municipal pública i s’hagin vist obligades a inscriure els seus fills a un 
centre privat. Aquesta ajuda es podria atorgar directament a les famílies o als centres. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/1520) Que la regidora de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 
l'Ajuntament de Barcelona, com a màxima responsable política de l’Àrea de Serveis 
Socials, es reuneixi en breu amb els i les seves representants sindicals per tal de donar 
resposta a les reclamacions que han fet públiques en les darreres setmanes i de les 
quals en té coneixement el govern municipal. 

14. – (M1923/1524) Que l’Ajuntament dugui a terme una campanya de difusió i informació a 
nivell de ciutat del Servei Municipal de Famílies Col·laboradores per tal que es pugui 
incrementar el nombre de persones voluntàries que hi participen. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/1513) Que es dissenyi un protocol consensuat i precís per a les institucions 
culturals, que descrigui amb detall com es fa la valoració objectiva de la tasca que 
realitzen, d’acord amb els termes pels quals se’ls va atorgar concessió, que porti a 
decidir si es continua, o no, amb la concessió i que se’ns expliqui els motius de la no 
renovació de la concessió de l’Escenari Joan Brossa. 

16. – (M1923/1512) Que el govern municipal es comprometi a incorporar dins del 
pressupost de 2021 les partides següents: - Mantenir la subvenció per activitats a clubs 
i entitats esportives amb una dotació mínima de 3 milions d’euros. - Generar una 
partida pressupostaria per fer front a les despeses de les llicències federatives dels 
clubs esportius de la ciutat. - Establir una subvenció destinada a facilitar que les 
persones en situació d’atur o ERTO puguin fer esport als centres esportius municipals 
així com a clubs i entitats esportives. - Incrementar la partida de les subvencions 
destinades a infants i adolescents entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora 
d’horari escolar del curs. Així com modificar els tràmits per fer-los més eficients i 
simples de cara a les entitats homologades.-  Crear una nova línia d’ajut municipal 
enfocada al suport econòmic dels centres esportius de gestió privada. - Ampliar els 
recursos econòmics destinats a la digitalització de l’esport. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1492) Instem el Govern Municipal a promoure, dins la xarxa d’atenció a les 
persones sense llar, projectes de col·laboració públic-privada que treballin amb 
l’atenció de persones sense llar i els connectin amb programes de reinserció socio-
laboral. 

18. – (M1923/1493) Que el govern municipal garanteixi que els agents socials que visiten a 
les persones grans per donar-los recolçament i ajudar-los en els seus domicilis, portin, 
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durant aquests dies festius, un ordinador o tablet amb accés a internet autònom, per 
connectar des de qualsevol domicili, facilitant la connexió de les persones grans per 
videoconferència amb els seus familiars durant l'atenció domiciliària. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/1507) Instar al Govern Municipal a quantificar el deute de la Generalitat amb 
les Escoles Bressol des dels cursos 2017-2018 fins l’actualitat, i a requerir a la 
Generalitat de Catalunya per tal de que procedeixi al seu abonament, com a pas previ 
a una futura reclamació judicial. 

20. – (M1923/1508) Instar al Govern Municipal a redactar un Pla d’habitatge juvenil, que 
s’incorpori al Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 amb polítiques públiques que 
apostin per garantir l’accés dels joves a l’habitatge. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

21. – (M1923/1498) Instar al Govern municipal a presentar en el proper plenari de desembre 
2020, el balanç del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 – 2025 de l’any 2019 i 2020, així com 
a actualitzar la informació disponible del web del Consorci d’Habitatge de Barcelona 
relacionada amb la memòria anual, el pressupost, els comptes anuals, convenis, 
convocatòries d'ajuts i subvencions gestionades o atorgades pel Consorci, etc. 

22. – (M1923/1497) Instem al govern municipal que elabori, en col·laboració amb entitats 
del tercer sector, una diagnosi de l’habitatge compartit, sobretot posant especial 
èmfasi en el sensellarisme ocult en pensions, pisos rusc, etc. 

d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/1521) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports en data 14 de setembre de 2020 amb el següent contingut: 
(M1923/1148) Que en el termini de dos mesos es dugui a terme l’elaboració d’un 
estudi diagnòstic sobre la situació actual de la infància a Barcelona per tal de 
determinar l’impacte que ha tingut la pandèmia i el consegüent confinament en aquest 
segment de població, als diferents nivells (social, psicològic, econòmic, habitacional, 
educatiu, convivencial, de salut i de lleure). 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

24. – (M1923/1511) Que s'informi de l'estat d'execució de la Declaració de Grup presentada 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de novembre de 2019 amb el 
contingut següent: (M1923/255) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al 
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Govern Municipal a desplegar, a traves de l’ICUB i altres organismes implicats, amb la 
col·laboració del Consell de Cultura de la Ciutat, de BCN Activa, Turisme i Industries 
Creatives i tots els agents públics, comunitaris i privats de la ciutat, un “Pacte per la 
Cultura de Barcelona” de caràcter estratègic que promogui la implicació de tots els 
agents públics i privats del sector per potenciar el conjunt dels àmbits culturals de la 
ciutat, convertint-los en referents locals i internacionals per contribuir a la millora del 
consum cultural, al lligam entre la cultura i l’educació, al lligam amb la participació i la 
cohesió social i la prosperitat i benestar dels ciutadans. Per això, proposem encarregar 
a l’Institut de Cultura la concreció d’objectius, el disseny de l’estratègia i el 
desplegament de la iniciativa amb caràcter d’urgència, aportant un full de ruta 
calendaritzat i pressupostat al Plenari Municipal en un termini màxim de tres mesos. 
També es demana crear una Comissió d’impuls de regidors, amb representats de tots 
el partits, destinada a promoure la iniciativa de la manera més eficaç i acordada 
possible. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

25. – (M1923/1509) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports del mes de desembre de 2019 amb el següent contingut: 
(M1923/317) Que el Govern Municipal insti a la Generalitat de Catalunya a construir i 
posar en funcionament la residència per a gent gran al carrer Benavent, i en el cas 
d’una resposta negativa per part de la Generalitat, que l’Ajuntament de Barcelona 
assumeixi la seva construcció, amb el corresponent traspàs dels recursos necessaris per 
part de la Generalitat. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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