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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  19 d'abril de  2016 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 25 de febrer i de la sessió ordinària de 

22 de març de 2016. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. Pla Jove. Resum avenços i accions previstes període 

2015-2016. 

 

2.-  Suport als Clubs i a les Entitats Esportives de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/3142) Que comparegui el responsable del govern municipal en l'àmbit d'Universitats 

per informar de l'estratègia i implicació del govern municipal pel que fa al treball conjunt de la 

ciutat amb el teixit universitari, tant en l'àmbit de la recerca com en el de l'educació superior, 

així com del capteniment del govern municipal respecte al concepte desenvolupat el mandat 

anterior, passar d'una ciutat amb universitats a una ciutat universitària. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

4.-  (M1519/3092) Que comparegui el responsable del govern municipal, per tal que informi de les 

actuacions per part del Consorci d'Educació, degut dels possibles casos d'assetjaments en l'IES 

Juan Manuel Zafra. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20160044 IBE) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana 

d’Atletisme per la seva tasca com a motor de l’atletisme català, i per la seva vinculació i 

dedicació a la promoció de l’atletisme a la ciutat de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (20160103) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de de 

teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb dependència i/o 

discapacitat, que viuen a la ciutat de Barcelona, i el subministrament de l’equipament tècnic 

domiciliari (terminal de teleassistència, unitat de control remot (UCR), dispositius perifèrics, 

teleassistència adaptada i teleassistència mòbil), les 24 hores al dia tots els dies de l’any, durant 

els anys 2017, 2018 i 2019, amb núm. de contracte 16001080, mitjançant tramitació ordinària, 

amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 34.237.958,85 

euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el 

següent desglossament: 32.062.255,95 euros de pressupost net i 1.072.322,55 euros d’IVA al 

tipus del 4% i 1.103.380,35 euros d’IVA al tipus del 21%, condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/3143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a que 

presenti un Pla d'actuació per l'àmbit d'adolescència i joventut per aquest any 2016 i iniciï els 

tràmits per l'elaboració del Pla d'adolescència i joventut que hauria d'entrar en vigor a partir del 

2017 on s'hauria d'incloure, com a mínim, mesures per a la lluita de l'atur juvenil, la planificació 

dels equipaments i serveis juvenils i mesures per la formació, l'emancipació i el 

desenvolupament integral de la persona. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

8.-  (M1519/3093) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La realització d'una 

campanya de sensibilització per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentaria 

orientada a la població en general i en especial als preadolescents i adolescents. - Desenvolupar 

un pla de prevenció de les conductes de risc, com són els trastorns de la conducta alimentaria, 

als centres educatius i d'activitats lúdiques i culturals on els menors siguin els protagonistes. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/3122) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Consorci 

d'Educació de Barcelona posi en marxa un servei de traducció i mediació intercultural en 

aquelles escoles on hi ha presència de famílies immigrants amb dificultats de comunicació per 

desconeixement de l'idioma. Que el Govern de la ciutat posi en marxa escoles d'aprenentatge de 

català i/o castellà, amb servei de guarda, en els barris on més es necessiti, per a dones 

immigrants amb menors a càrrec. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/3128) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s'iniciï en els 

propers tres mesos un procés participatiu amb la màxima visualització i transparència per a que 

els veïns i veïnes de la ciutat decideixin quin ha de ser el futur del Teatre Arnau com 

equipament cultural d'arts escèniques de ciutat i arrelat al territori i com ha de ser la seva gestió, 

i que abans de finalitzar l'any 2016 es tingui concretats quins usos concrets se li donarà, la 

forma com es gestionarà i el càlcul del pressupost de les obres a realitzar. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/3135) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Rebutjar el manifest 

Koiné "Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent". 2. 

Refermar el seu compromís amb el bilingüisme a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/3117) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- L'Ajuntament 

de Barcelona donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres educatius i a aquelles 

famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE com a acte de ruptura 

amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat catalana i de 

la comunitat educativa. Segon.- L'Ajuntament de Barcelona, davant de qualsevol sanció 

administrativa i/o judicial contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que 

practiquin la insubmissió a la LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori 

s'autoinculpin davant les instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè 

també pugui fer efectiva la seva autoinculpació. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona, reitera el 

seu rebuig a l'aplicació de la LOMCE en els centres educatius de la Mataró, i difondrà 

públicament a través del web municipal l'activitat de la Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI) a la 

LOMCE i oferint informació a qualsevol centre educatiu que s'hi vulgui adherir. Quart.- Instar 

al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva insubmissió a 

la LOMCE i a aturar d'immediat el desplegament que se n'ha fet. Cinquè.- Comunicar els 

acords al Consell Escolar de Barcelona així com a l'Institut d'Educació de Barcelona això com a 

tots els centres educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, 

la Consell Comarcal, a la Diputació o al Departament d'Ensenyament i al Ministeri d'Educació. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/3123) Que el Govern municipal elabori un mapa dels centres educatius que disposen 

d'espais aptes per a la pràctica esportiva a tota la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/3129) Que se'ns informi dels resultats del grup de treball sobre sales d'estudi que va 

convocar el Govern municipal i que es garanteixi pel més de maig l'ampliació del nombre de 

sales d'estudi a biblioteques així com l'horari de les mateixes, i si s'escau s'habilitin sales 

d'estudis en d'altres equipaments municipals com ara Centres Cívics o Equipaments Juvenils. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/3136) Que des de l'Institut Barcelona Esports es faciliti que els barcelonins puguin 

seguir els diferents partits de la Eurocopa de futbol que disputi la Selecció Espanyola entre els 

dies 10 de juny i el 10 de juliol de 2016, i en aquest sentit, faci les gestions necessàries per tal 

que s'autoritzi la instal·lació de pantalles gegants de televisió a la ciutat que permetin el 

seguiment per part dels barcelonins que així ho desitgin. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/3144) S'ha posat a disposició de la Generalitat, el terreny per a la construcció de 

l'escola Maquinista (si és que és de titularitat municipal), i l'Ajuntament avançarà els recursos 

per fer front al cost de la construcció, o s'ha previst el trasllat de l'escola als terrenys de Renfe-

Colorantes? Quin ha estat el cost d'execució de l'obra? Quin és el cost desglossat de mantenir 

les dues escoles. 

 

17.-  (M1519/3145) Quin és el capteniment i la posició d'aquest Govern municipal respecte les 

campanyes de vacunació sistemàtica dels infants i joves a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

18.-  (M1519/3094) Quin és el projecte de l'actual Govern municipal en referència a la construcció 

d'un polisportiu al barri de Canyelles? 

 

19.-  (M1519/3095) Quin és el programa de l'actual Govern municipal respecte als albergs per a 

persones sense sostre que tenen un problema de drogodependències i que estan en actiu en 

aquest consum. 

 

Del Grup Municipal ERC: 
 

20.-  (M1519/3124) Quines actuacions ha dut a terme el Govern municipal per tal d'avançar en les 

línies de treball prioritàries que fixa la Declaració de París aprovada al Plenari del mes de 

novembre? Quines mesures tenen previst impulsar a mitjà termini per poder acomplir els 
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objectius que es fixen en aquesta Declaració de cara al 2020 i 2030? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/3130) Que se'ns informi de quantes sol·licituds pendents d'adjudicar existeixen en 

aquest Ajuntament per accedir a habitatges amb serveis i habitatges tutelats per a gent gran, així 

com se'ns indiqui la previsió d'aquest govern pel que fa a la construcció d'habitatges amb 

serveis i habitatges tutelats per a gent gran al llarg d'aquest mandat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/3137) Quines partides s'han destinat a la pobresa energètica els darrers quatre anys, el 

primer trimestre del 2016, el grau d'execució pressupostària, i quins criteris s'han fet servir per 

arribar als destinataris? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/3118) Quin control es farà de les condicions laborals de les treballadores en aquests 

espais i sota quins criteris es decidiran les entitats que desenvolupen els diferents serveis? 

 

24.-  (M1519/3119) Quines noves mesures s'han desenvolupat en els primers 9 mesos del nou govern 

per tal de garantir l'accés del jovent a una habitatge digne? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

25.-  (M1519/3096) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició/Declaració de grup: La 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport insta a l'Ajuntament de Barcelona que incorpori 

dins del seu Projecte de Prevenció, una campanya de sensibilització pel conjunt de la ciutadania 

per tal de fomentar la importància de les relacions intergeneracionals; realitzant tallers en els 

centres educatius orientats a infants i adolescents per tal de promoure les Relacions 

Intergeneracionals i el bon tracte a les persones grans. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

26.-  (M1519/3131) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a aquesta Comissió 

en data 19 de gener de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports acorda: Que el govern municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a presentar 

en el termini de tres mesos un pla per a pal·liar el dèficit de places públiques en tots els nivells 

educatius a la ciutat de Barcelona. 

 

VI) Mocions 

 

 


