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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  17 de maig 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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Programa Làbora. 

 

2.-  Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

3.-  (02C/2008) APROVAR a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron Taxonera la 

indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis 

públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 02C/2008 a data 30 d’abril de 

2016, segons detall que s’adjunta en Annex número I, en compliment de la sentència núm. 

901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 

rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de 

Barcelona; ADVERTINT-LI que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes 

establerts en l’informe de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació 
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del contracte, moment en què s’actualitzarà la indemnització pel temps transcorregut des del 1 

de maig de 2016; ORDENAR l’autorització i disposició de despesa de 411.297,30 euros a favor 

del concessionari Club Unión Deportivo Hebron Taxonera per part del Gerent del Districte com 

a òrgan competent, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 en matèria 

de gestió econòmica;  NOTIFICAR la present resolució a Club Unión Deportivo Hebrón 

Taxonera; a la recurrent Fundació Marcet; i DONAR-NE compte a l’Òrgan jurisdiccional 

esmentat. 

 

4.-  (066/2016) ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall 

d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, per un import màxim de 

141.500,00 euros, per cobrir el dèficit de l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la 

modificació dels preus públics de determinades prestacions de les instal·lacions esportives 

municipals acordat per la Comissió de Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb 

el topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat de vida, Igualtat, 

Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el benentès que el reconeixement de les 

obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà condicionada a l’acreditació per part 

de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per la modificació de les tarifes; i de la valoració 

econòmica de la indemnització que cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte 

el grau d’amortització de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en curs, en 

virtut de resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de sentència núm. 

901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 

rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de 

Barcelona i serà proporcional al temps transcorregut de l’any 2016 en què es mantingui com a 

concessionària; per cobrir el dèficit de l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de 

conformitat amb la clàusula 17.2.d) del Plec de clàusules administratives del contracte, així com 

l’establert als articles 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de juny 

de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals; AUTORITZAR i 

DISPOSAR l’esmentada despesa amb càrrec al compte corresponent del pressupost de despeses 

de l’exercici 2016. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

5.-  (M1519/3314) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a dur 

a terme les accions que siguin necessàries per a que la Fundació Montserrat Gabarró pugui 

iniciar l'activitat d'una nova escola d'atenció per a infants amb dificultats d'aprenentatge. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

6.-  (M1519/3286) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que l'Ajuntament de 

Barcelona, en coordinació amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 
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realitzin una campanya de conscienciació i divulgació de la realitat de les persones amb 

diversitat funcional, que necessiten l'ajuda d'un gos d'assistència, per al desenvolupament de la 

seva vida quotidiana. - Que des de la Segona Tinència d'Alcaldia (Drets Socials), en 

coordinació amb les regidories corresponents de comerç i mobilitat, es realitzi una campanya de 

sensibilització per al compliment de la Llei 19/2009, que reculli i reguli el dret a l'entrada de 

gossos d'assistència als establiments i al transport públic. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/3302) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal elabori en el termini de 3 mesos un Pla Director per començar a desplegar les 

competències del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/3283) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal per a què, en el termini de sis mesos, presenti un pla d'accions per a donar resposta a 

les persones grans que viuen en domicilis sense ascensor i amb dificultats de mobilitat per 

accedir al carrer, tot donant resposta a les diferents problemàtiques que es presenten en aquesta 

situació, així com s'estudiï la possibilitat d'un programa a nivell de ciutat adreçat a aquestes 

persones per la cessió de l'ús temporal del seu pis en propietat a l'Ajuntament, per ser inclòs en 

la borsa d'habitatges de lloguer socials a canvi d'habitatges en les promocions municipals 

d'habitatges per a gent gran. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/3308) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar a la Generalitat de 

Catalunya a que aprovi el Reglament sobre pobresa energètica, habilitant els protocols 

necessaris amb les companyies subministradores i garantint l'execució de les partides 

pressupostàries destinades a les famílies beneficiàries. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/3276) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar 

programes d'apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i elles mateixes 

puguin ser part activa d'aquests programes. Segon.- Garantir des dels ajuntament que les 

polítiques municipals proporcionen unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, 

que el dotin d'autonomia, així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d'oci. Tercer.- Dur a 

terme estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben 

les persones grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció 

de violéncia masclista vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de 

respecte cap a la nostra gent gran que els valori com argents de construcció social. Sisè.- 

Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- Instar al Govern de la Generalitat perquè 

elabori un sistema de pensions propi i de gestió públic amb una quantia suficient per assegurar 

una vida digna a les persones grans. Un sistema de gestió d'ingressos i despeses de tot el 

sistema de protecció social. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

11.-  (M1519/3287) Que, als centres educatius de titularitat pública on s'implementin els grups 

addicionals, coneguts com a "bolets", es garanteixi els recursos humans (1 tutor, 1 tècnic i 1 

monitor) i materials als equips docents dels centres educatius, i a les AMPAS corresponents. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/3303) Instar a que l'Ajuntament de Barcelona lideri, al més alt nivell, la celebració del 

Dia de l'Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i que com a capital de 

Catalunya, Barcelona es comprometi a impulsar-lo a tot el país per a que a partir d'ara sigui, la 

data de referència per a gaudir de l'ampli ventall d'activitats que ofereixen totes les associacions 

culturals, així com promoure llur creixement i consolidació. 

 

13.-  (M1519/3304) Que l'Ajuntament de Barcelona adapti els mitjans de comunicació municipals 

com Barcelona YouTube, la Web i BTV per a les persones amb diversitat funcional. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/3284) Instar al Govern de la Generalitat a complir el mandat del Parlament i derogar 

amb caràcter d'urgència l'actual ordre BSF/130/2014 que força un increment en el copagament 

de prestacions socials no gratuïtes a cobrir per les persones depenents i llurs famílies, i aprovar 

una nova ordre amb criteris més justos, com ja s'havia contemplat en ordres anteriors. Demanar 

al Govern de l'Estat que acompleixi amb el finançament de la Llei 30/2006, de 14 de desembre 

(LAPAD) estableix. 

 

15.-  (M1519/3285) Que s'estableixin tots els mecanismes necessaris per a fer efectiva la protecció 

de l'edifici i de les pintures de Ca l'Erasme, instant a la Generalitat per que faci el mateix. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3309) Que el Govern municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial 

Federació Espanyola de Futbol per tal de que la Selecció Espanyola disputi algun dels partits 

oficials classificatoris pel proper Mundial de Futbol a la ciutat o a l'àrea de Barcelona, 

preferentment el partit previst pel 2 de setembre de 2017 entre les Seleccions Nacionals 

d'Espanya i d'Itàlia. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/3315) Quin va ser el resultat de l'avaluació de la prova pilot de formació en l'àmbit 

LGTBI dels treballadors i treballadores de les residències per a persones grans de titularitat 

municipal? Quin és el capteniment del Govern municipal per garantir els drets de les persones 

LGTBI a les residències per a gent gran? 
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18.-  (M1519/3316) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació als locals que cal cedir a 

la Casa de la Sardana i a l'Ateneu Enciclopèdic, que s'havia acordat que s'instal·lessin als espais 

situats al carrer Reina Amàlia, carrer Carretes i al carrer Doctor Aiguader? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

19.-  (M1519/3288) Quin és el capteniment del Govern municipal davant la construcció de l'IES 

Angeleta Ferrer? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/3310) Quants desnonaments s'han produït en habitatges públics i en habitatges privats 

(especificant quants de titularitat municipal, d'altres administracions i de titularitat privada) a la 

ciutat de Barcelona des de l'1 de juliol de 2015 fins a dia d'avui, detallat per mesos, i quines han 

estat les raons? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/3277) Segons el contingut del conveni, la Fundació AGBAR percebrà algun tipus de 

contraprestació que li impliqui un lucre, ja sigui econòmic o de titularitat d'algun dret real sobre 

els terrenys d'aquesta sèquia? En aquest conveni s'hi conté alguna previsió de privatització dels 

terrenys del Rec Comtal? 

 

22.-  (M1519/3278) Quina és la posició del Govern respecte aquestes reivindicacions i com actuarà 

d'acord amb el que se'ls hi va dir en un inici a aquestes treballadores de la cultura? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/3279) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a aquesta 

Comissió en data 19 d'abril de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports acorda: Primer.- L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a la 

LOMCE, per ser una llei que limita la participació dels diversos sectors de la comunitat 

educativa, que dóna cobertura jurídica a las segregació de l’alumnat en funció del seu sexe, que 

estableix un sistema d’avaluació orientat a la competitivitat entre centres i famílies, introdueix 

formes de gestió privada tot jerarquitzant les relacions laborals dintre dels centres educatius i 

que qüestiona el model d’immersió lingüística. Segon.- L’Ajuntament de Barcelona denunciarà 

qualsevol actuació administrativa o jurídica que limiti o sancioni les famílies amb fills i filles 

matriculats en edat obligatòria, a causa de l’exercici dels seus drets de participació en el sistema 

educatiu, d’accés en condicions d’igualtat als centres escolars, i d’elecció de model educatiu. 

Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona donarà suport a totes les iniciatives i organitzacions que 

promoguin un debat ciutadà sobre la LOMCE des de la participació democràtica i el respecte a 

totes les posicions. En aquest sentit recolzem el dret de les famílies a l´objecció de consciència i 

a manifestar activament el desacord amb un sistema d´ avaluació que cataloga els centres 

escolars. Quart.- L’Ajuntament de Barcelona instarà a la Generalitat de Catalunya perquè aturi 

d’immediat l’aplicació de la LOMCE ja que la majoria social i política del país hi està en 

contra. Per això instem a respectar el dret de les famílies o membres de la comunitat educativa a 

manifestar el seu rebuig sense cap tipus de sanció administrativa i/o judicial. Cinquè.- 



 

Ref:  CCP 6/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  12/ 5/ 2016     10: 40 
6 

L’Ajuntament de Barcelona proclama solemnement que no s’acollirà en cap cas a l’aplicació de 

l’article 116.8 de la LOMCE, que permet que les administracions educatives puguin convocar 

concursos públics per a la construcció i gestió de centres concertats sobre sòl públic dotacional, 

en tot el terme municipal del qual n’és competent. Sisè.- Comunicar els acords al Consell 

Escolar de Barcelona així coma l’Institut Educació de Barcelona això com a tots els centres 

educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, al Consell 

Comarcal, a la Diputació o al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación. Setè.- 

L’Ajuntament vetllarà en la mesura del possible posar a disposició de les famílies que vulguin 

exercir el seu dret a manifestar el seu desacord amb la LOMCE espais municipals amb servei de 

monitoratge, per tal de facilitar la conciliació, en el cas que duguin a terme les seves 

reivindicacions. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

24.-  Reconeixement a l'obra de Pau Casals. 

 

25.-  Adhesió al Dia Internacional contra la Homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

26.-  Adhesió a la commemoració del dia mundial sense tabac. 

 


