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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  13 de desembre de  2016 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Consell Municipal de Benestar Social. Informe participatiu dels grups de treball, de la Comissió 

Permanent i del Plenari 2015-2016. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/4686) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el futur 

del Museu Etnològic de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (CO 2016-12/26) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a 

la Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig 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, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, 

de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa i a la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, segons consta en l’expedient administratiu annex. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20120496) APROVAR per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 107.1 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, la modificació del contracte número 12003218 que té per objecte la 

gestió del servei de teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb 

dependència i/o discapacitat, de conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel 

Departament de Gent Gran el 14 de novembre de 2016, per un import de 337.596,59 euros, IVA 

inclòs (324.612,11 euros corresponen a l’import net i 12.984,48 euros a l’IVA al 4%), per al 

període comprès entre el 20 de desembre i el 31 de desembre de 2016, amb un increment de 

l'1,6816% respecte de l’import d’adjudicació del contracte, degut a que s’ha produït una 

inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es pretenen cobrir amb el 

contracte, consistent en una reducció del nombre de suspensions durant el mes de desembre de 

2016 que genera un gran augment en l'import a facturar durant aquest mes. AMPLIAR 

l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 337.596,59 

euros, IVA inclòs, a favor de la unió temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb NIF núm. 

U65919466, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document comptable. REQUERIR 

el contractista per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 

d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva per un import de 16.230,61 euros; i 

COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è). 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

6.-  (M1519/4687) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

elaborar un Pla que prevegi l'estudi d'un nou model d'habitatges compartits per a les persones 

grans de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

7.-  (M1519/4670) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que en la pròxima 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (Gener 2017) es presenti un informe amb la 

concreció de la planificació de les noves escoles bressols. Es a dir: - Ubicació i número de 

places de les noves Escoles Bressol. - Inici i finalització de la Construcció de les Escoles 

Bressol. - Pressupost de la construcció de les Escoles Bressol. - Presentació d'alternatives en els 

llocs on no sigui possible la creació de les places necessàries públiques d'escoles bressol. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/4651) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a orientar la gestió dels Centres Cívics i dels Casals de Barri de la ciutat cap a un 

model que s'inscrigui en la rica tradició ateneista de la ciutat, basat, per tant, en la combinació 

indestriable de formació i lleure. Un model: 1.- Que permeti al teixit associatiu dels barris, al 

conjunt de la ciutadania i, molt especialment, als joves utilitzar de manera gratuïta els espais 

d'aquests equipaments públics per a dur a terme activitats no lucratives. 2.- Que converteixi tots 

aquests equipaments municipals en veritables dinamitzadors culturals dels diferents barris de la 

ciutat en àmbits tan diversos com, per exemple, la promoció de joves creadors en el camp de les 

arts plàstiques i visuals, el foment del teatre amateur o semiprofessional, o la difusió de la 

història local, entre altres. 3.- Que faci possible que les entitats dels barris i els col·lectius de 

joves intervinguin en la definició del projecte cultural i social dels diferents equipaments. 4.- 

Que, a l'hora d'adjudicar la gestió dels equipaments, prioritzi la gestió ciutadana, de manera que 

la importància del projecte cultural i social per a cadascun dels nostres barris prevalgui davant 

els criteris de caire econòmic. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/4680) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al Govern 

municipal a: 1. Domar resposta a totes les famílies que no han pogut accedir a una escola 

bressol pública. 2. Convocar beques per a les famílies que han de matricular els seus fills a una 

escola bressol privada per tal que el cost econòmic dels pares sigui el mateix que el que li 

suposaria el d'una escola bressol pública. - Determinar en aquestes beques els requisits 

econòmics i familiars de les famílies sol·licitants. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/4667) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l'Ajuntament 

garanteixi les condicions laborals de les treballadores del servei de teleassistència i assumeixi 

les reivindicacions exposades a continuació. 2. Desenvolupar la prevenció de riscos laborals 

adaptat al Servei de Teleassistència. Concretant aquesta proposta amb la reducció de la jornada 

anual, el renoneiement laboral i social com servei sociosanitari i d'emergències, ampliació i 

adaptació de l'espai de treball. 3. Pel que fa les millores econòmiques; pujada salarial anual del 

10% durant l'any 2017, 8% l'any 2018 i 5% l'any 2019 alhora que equiparar les condicions 

salarials a tots els departaments; afegir una tercera paga extra pels objectius acomplerts així 

com una remuneració de festius especials; 25 de desembre, 1 de gener -100 euros per dia 

treballat- i una remuneració dels dies festius nacionals, autonòmics i locals -4,5 euros per hora 

treballada-. Alhora una remuneració els diumenges de 5,5 euros, 3 euros les hores nocturnes 

treballades i finalment que l'empresa assumeixi que les dietes i les despeses inherents del lloc 

de treball del personal. 4. Aquest és un servei públic que pot oferir perfectament l'Ajuntament 

de Barcelona sense intermediaris, en el qual s'atén a persones vulnerables. Donat el envelliment 

de la població i la situació econòmica que obliga les famílies i a les administracions públiques a 

mantenir-los al seu domicili amb l'ajuda de la Teleassistència domiciliària, es preveu un 

increment exponencial d'usuaris/es en els pròxims anys. Oferint aquest servei directament des 

de l'Ajuntament de Barcelona s'aconseguirà un estalvi que permetrà afrontar amb garanties 

aquests increment d'usuaris/es, per tot això proposem realitzar la remunicipalització del servei 

de Teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona amb data 31 de gener del 2018. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/4688) Que es mantingui obert durant tot l'any el Centre d'acolliment nocturn 

d'emergències situat al Passatge Dos de Maig del Districte de l'Eixample. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

12.-  (M1519/4671) Que el Govern municipal amb coordinació amb el Consorci d'Educació de 

Barcelona i amb el Consell Escolar Municipal revisi les activitats extraescolars en horari lectiu i 

no lectiu dels Centres Educatius Públics de Barcelona, per evitar les mancances i les 

desigualtats que existeixen en alguns centres. Que en el termini de 6 mesos es presenti un 

informe en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport amb el resultat d'aquesta revisió i de 

la seva proposta per tal de garantir la igualtat en les activitats extraescolars en horari lectiu i no 

lectiu en els Centres Educatius Públics de Barcelona. 

 

13.-  (M1519/4672) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consell Municipal de l'Esport i 

el Consell Escolar Municipal promoguin la posada en marxa de l'anomenat "Tercer temps" en 

tot l'esport escolar i que es vagi implementant en totes les competicions. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/4652) Que el Govern municipal implementi el projecte RADARS als 73 barris de la 

ciutat abans de finalitzar el mandat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/4689) En quina situació quedarà el deute de l'usuari en cas de no fer el pagament del 

rebut de subministrament i què succeiria en cas que el deutor pogués superar la situació de 

vulnerabilitat que el col.loca en situació de pobresa energètica? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/4653) Té previst l'Ajuntament de Barcelona la cessió de l'antic CAP Quevedo o d'algun 

altre espai per a desenvolupar el projecte "Rebost Solidari", així com la possibilitat d'estendre 

aquest projecte a altres districtes de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/4681) Quines mesures té previst prendre el Govern municipal per tal d'impedir que es 

talli el subministrament de gas, llum o aigua a persones amb risc d'exclusió social; i en el cas 

d'un canvi de circumstàncies quin control té previst exercir el Govern respecte a les persones 

que han estat receptores del bo social? 
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18.-  (M1519/4682) Quines mesures té previst prendre el Govern municipal per tal que es millorin 

les condicions laborals dels treballadors de teleassistència? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/4668) Quin ha estat l'impacte de la campanya "Si tens un pis buit, tu tens la clau!", 

quantes persones s'han sumat a posar el seu pis a disposició de la Borsa de lloguer assequible de 

l'Ajuntament de Barcelona? 

 

20.-  (M1519/4669) Quin ha estat l'impacte de la primera fase del Programa escoles per la igualtat i 

en quin punt es troba actualment? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

21.-  (M1519/4673) Que s'informi de l'estat d'execució del prec acceptat en la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esport del dia 22 de març de 2016 amb el següent contingut: (M1519/2840) 

La celebració per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un homenatge a Miguel de Cervantes, i 

en especial a la seva obra "Don Quijote de la Mancha" pels seus indiscutibles valors universals i 

artistic-literaris i que idealment tingués lloc en la geografia urbana barcelonina esmentada a la 

novel·la. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/4654) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports en data 16 de febrer de 2016 amb el contingut següent: 

(M1519/2649) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern municipal 

constitueixi una mesa permanent amb la representació sindical a l’Ajuntament, per tal de 

fomentar mesures de conciliació de la vida familiar, laboral i personal al sí del consistori, fent-

les extensives als instituts, empreses municipals i serveis externalitzats que depenen de 

l’Ajuntament de Barcelona, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics així com personal de tota 

la plantilla. En aquesta tasca hauran de tenir especial consideració el personal que encapçali una 

família monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans dependents o 

persones joves discapacitades. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

23.-  Defensa dels drets de les persones amb discapacitat. 

 


