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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  21 de juny de  2016 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 

 

   

 

NOVA VERSIÓ 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Xarxa Barcelona d’Inclusió Laboral en el mercat ordinari de les persones amb discapacitat de 

Barcelona. 

 

2.-  Estat de la Formació Professional a la ciutat de Barcelona 2015. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/3499) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àmbit de la cultura 

per informar sobre els objectius que ha marcat per aquest mandat i com té pensat organitzar 

aquesta Àrea. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/3472) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria d'Educació per 

tal d'informar sobre el procés de matriculació del curs 2016-2017. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (CO 2016-06/16) APROVAR, d’acord amb allò previst en article 30.21 del Reglament Orgànic 

Municipal, el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consorci 

El Far, i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per regular 

l’assumpció per part del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de les 

funcions, activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades, així 

com a d’altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim del Consorci El Far. 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.214.215,10 euros a favor del Consorci Drassanes 

Reials i Museu Marítim de Barcelona, amb càrrec a la partida esmentada en el document 

comptable, dels Pressupostos dels anys 2017-2026, d’acord amb l’establert en clàusula novena 

apartat primer del Conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius Pressupostos. FACULTAR l'Alcaldia per a la signatura del present conveni, així com 

també per a la de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels acords que s’hi 

contenen. 

 

6.-  (CO 2016-06/15) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell Rector del 

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en la sessió de 17 d’abril de 2015, 

relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 

15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, i altres modificacions que s’han incorporat a instàncies de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, en qualitat d’administració d’adscripció del Consorci, d’acord amb el 

text incorporat en l’expedient administratiu.  

 

7.-  (20160119) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Johan Cruyff, a títol pòstum, 

un símbol del futbol mundial compromès amb Barcelona i Catalunya, i estretament vinculat 

amb l’esport com a eina d’inclusió social. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (20150038) APROVAR inicialment la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4rt, 6è, 7è, 8è, 10è, 

11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 

Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la província 

de Barcelona i sotmetre’l a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils 

 

9.-  (210/10) PRORROGAR el contracte que té per objecte la concessió de la gestió de l'Escola 

Municipal de Música Can Ponsic, durant el període d'un curs escolar a comptar des de l'inici del 

curs 2016-2017, de conformitat amb allò que preveu la clàusula quarta del plec de clàusules 

administratives particulars pel qual es regeix el contracte; AUTORITZAR, per fer front a 

aquesta pròrroga, la despesa de 410.381,22 euros, que anirà a càrrec dels Pressupostos de 

l'Institut Municipal d'Educació dels següents anys: 164.152,49 euros del Pressupost de 2016; i 

246.228,73 euros del Pressupost de 2017, condicionada aquesta darrera a l’existència de crèdit 

adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquest contracte en l’exercici 
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corresponent; DISPOSAR-LA a favor de l'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb CIF 

núm. G-60073186, adjudicatària del contracte; i DECLARAR la vigència de la garantia 

dipositada per a fer front al contracte, i que continuarà servint de garantia durant l'execució de 

la pròrroga. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/3500) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al govern municipal 

a que es comprometi de forma inequívoca a realitzar la modificació pressupostària per dotar el 

Consorci d'Educació de Barcelona de l'import necessari per portar a terme aqust any totes les 

actuacions recollides a l'Auditoria de centres educatius 2016 com de treballs immediats. Que 

instauri els mecanismes necessaris per assegurar l'estabilitat pressupostària al Consorci per a la 

realització de la resta de tasques recollides a l'Auditoria, amb la dotació durant la resta del 

mandat d'un import anual mínim de 30 milions d'euros. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

11.-  (M1519/3479) Que el Govern municipal convoqui en el termini de 3 mesos una comissió de 

treball per a la creació d'una xarxa municipal de banc de productes de suport per a les persones 

amb diversitat funcional. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/3473) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar el seu 

suport a la tasca desenvolupada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya en la conservació, 

l'estudi i la divulgació del seu fons i, molt especialment, a la defensa de la unitat de la col·lecció 

del museu que li ha permès articular un discurs ric i coherent sobre més de 800 anys d'història 

de la Corona catalanoaragonesa. 2. Que els representants de l'Ajuntament en el Patronat del 

MNAC, com a membre del Consorci del museu, es coordinin amb els de la Generalitat de 

Catalunya a fi de portar a terme les accions necessàries per a defensar la legalitat de les 

adquisicions de les obres d'art procedents del monestir de Sixena fetes per la Generalitat i el 

MNAC. 3. Instar a la Generalitat de Catlaunya a executar de manera clara i amb fermesa la seva 

competència jurídica, legislativa i administrativa en matèria de patrimoni cultural i a prendre les 

mesures necessàries per tal que aquestes obres, part inalienable del patrimoni del nostre país 

d'acord amb la legislació catalana, no puguin sortir en cap cas de Catalunya i continuïn formant 

part de les col·leccions del MNAC i del Museu de Lleida. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/3488) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: 1. Condemnar les 

agressions que van patir persones que formen part de la Plataforma "Barcelona amb la Selecció" 

el passat dissabte 4 de juny al barri de Sant Andreu. 2. Mostrar el suport de l'Ajuntament de 

Barcelona a la Plataforma "Barcelona amb la Selecció", i especialment, a les persones 

agredides. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/3465) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Exigir la 

transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, 

i publicació del conveni que els vincula. 2. Impulsar la participació de les veïnes en l'elaboració 

d'un document sobre bona praxi de l'ICAM. 3. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres 

privats per realitzar proves diagnostiques. 4. Reclamar avaluacions basades exclusivament en 

criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública. 5. Exigir la depuració de 

responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per haver anteposat criteris econòmics per 

sobre de la salut de les persones. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3474) Que el govern municipal agilitzi els permisos i tràmits necessaris per la total 

posada en funcionament de l'escola Can Fabra, amb l'objectiu de començar el curs escolar 

2016/2017 amb la màxima normalitat per a tota la comunitat educativa del centre. 

 

16.-  (M1519/3475) Que l'Ajuntament acceleri les gestions per a portar a terme la redacció del 

projecte arquitectònic i la licitació i adjudicació posteriors de les obres que s'ha compromès a 

fer a l'Espai 30, de manera que aquestes obres s'executin amb urgència i amb la menor afectació 

possible sobre el desenvolupament de les activitats socioculturals programades a l'equipament; 

que el projecte arquitectònic no només contempli les obres necessàries perquè l'equipament 

conservi la llicència actual, sinó que també inclogui les reformes imprescindibles perquè l'Espai 

30 obtingui la llicència d'establiments de pública concurrència i, per tant, torni a acollir una 

programació periòdica de concerts i espectacles, encara que només sigui a la nau central, 

l'anomenada Abacó; i que l'Ajuntament tanqui ràpidament el conveni amb l'Associació Cultural 

Espai 30 per tal que l'entitat pugui assumir en breu la gestió d'aquest equipament municipal a 

través d'una cessió d'ús. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/3489) Que el Govern municipal deixi d'atorgar subvencions, tant ordinàries com 

extraordinàries, a entitats que fomenten l'independentisme en l'àmbit esportiu, com ara, la 

Plataforma ProSeleccions Catalanes. 

 

18.-  (M1519/3490) Que el Govern municipal procedeixi a buscar un indret alternatiu a la Sala 

Baluart. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

19.-  (M1519/3501) Quina entitat externa va guanyar el concurs per aportar el personal extern 

necessari per reforçar la operativa de la Unitat contra l'Exclusió Residencial (UCER), quantes 

persones externes van entrar a treballar en aquesta unitat, quin ha estat el cost i la duració del 

contracte, i quantes persones externes que han entrat a treballar a la UCER tenen o han tingut 

vinculació directa amb l'Observatori DESC? 
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20.-  (M1519/3502) Quin va ser el motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona no va utilitzar 

l'aplicació informàtica que l'entitat Arrels va oferir pel recompte de persones sense llar, quin va 

ser el cost de l'aplicació informàtica municipal i quina valoració en fa del seu funcionament? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

21.-  (M1519/3480) Quines accions pensa portar a terme el Govern municipal de Barcelona per tal de 

garantir l'alimentació durant els mesos d'estiu dels menors de la nostra ciutat? 

 

22.-  (M1519/3481) Quin projecte té el Govern municipal per al Palau d'Esports? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/3468) Per què no s'ha tingut en compte la millora de les condicions laborals de les 

treballadores de teleassistència i  quins mecanismes té pensat l'Ajuntament per tal de millorar-

les tenint en compte que des del comitè d'empresa es consideren totalment insuficients. 

 

24.-  (M1519/3469) Quin és el procediment que seguirà l'Ajuntament a l'hora de realitzar el procés 

de municipalització de les tres escoles bressol: Caspolino, Enxaneta i Patufets de Navas? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 


