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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  20 de juny de  2017 

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.-  Programa d'esports per a persones refugiades a Barcelona. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (CO 2017-06/15) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 

de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en el sistema de cobertura pública del 

Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació de l’assistència sanitària, i aconseguir la 

solvència econòmica i financera de PAMEM. DEIXAR sense efecte, a partir de la signatura del 

conveni de col·laboració a dalt  esmentat, l’acord del Plenari del Consell Municipal de 17 de 

setembre de 1993 que va ratificar el decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 1993, que aprova el 

Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda que l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al 

Personal Municipal, (PAMEM) prestarà l’assistència sanitària al personal funcionari de 

l’Ajuntament de Barcelona en actiu a 31 de març de 1993 i als actuals pensionistes provinents 

de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquells que en el futur tinguessin aquesta condició, residents 

a la Província de Barcelona i que desitgin rebre l’assistència sanitària mitjançant aquesta 

modalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.453.645,95 euros a favor del l’Institut 

de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostaria 0201 31211 46717 dels pressupostos dels anys 2017 fins al 2021 d’acord amb 
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l’establert en l’annex 1 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius Pressupostos; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.750.000 euros a favor 

del Consorci Sanitari de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 0201 31211 76737 

dels pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019 d’acord amb l’establert en l’annex 1 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 en ell s’hi contenen. 

ENCARREGAR a PAMEM la tramitació de la notificació als interessats dels efectes d’aquest 

acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (12/2007-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de 

la gestió de l'Escola Municipal de Música Nou Barris, per als propers cursos escolars 2017-

2018 i 2018-2019, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 

particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres Educatius 

Municipals de 15 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat 

adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm. G59052993, la 

despesa per un import total de 798.975,84 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 

48980 32811 0001 dels pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent 

desglossament: l’import de 159.795,17 euros a càrrec del pressupost 2017; l’import de 

399.487,92 euros a càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 239.692,75 euros a càrrec del 

pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia 

dipositada per fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant l'execució de la 

pròrroga. 

 

4.-  (210/10-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de 

la gestió de l'Escola Municipal de Música Can Ponsic, per als propers cursos escolars 2017-

2018 i 2018-2019, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 

particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres Educatius 

Municipals de 6 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat 

adjudicatària, l'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G-60073186, la despesa 

per un import total de 825.440,78 euros, import exempt d’IVA,  amb càrrec a la partida 48980 

32811 0001 dels pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent desglossament: 

l’import de 165.088,16 euros a càrrec del pressupost 2017; l’import de 412.720,39 euros a 

càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 247.632,23 euros a càrrec del pressupost de 2019, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia dipositada per fer front al 

contracte que continuarà servint de garantia durant l'execució de la pròrroga. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/6391) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Impulsar de nou el programa "Esport inclou", que té l'objectiu de potenciar la pràctica esportiva 

per a les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental 

que viuen a la ciutat de Barcelona i convocar en un termini d'un mes la Taula de Coordinació 

del programa i que es presenti un pla d'execució del mateix que detalli els recursos que es 

destinaran. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/6398) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal 

amb coordinació amb el Consorci d'Educació convoqui de manera immediata una taula de 

treball amb les diferents associacions vinculades a les escoles bressol i amb un representant de 

cada Grup Municipal per tal d'arribar a un acord en els preus de tarifació social, en que el cost 

màxim d'una plaça d'escola bressol no superi el preu màxim del curs 2016-2017, amb l'objectiu 

de poder aconseguir que el preu sigui similar a la mitja de les ciutats espanyoles. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/6376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a establir negociacions amb els propietaris dels edificis d'habitatges del carrer 

Lancaster 7,9-11, 13 i 13 bis per tal d'acordar-ne la compra. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/6383) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Descartar la ubicació 

de l'Escola Entença a l'edifici situat als carrers Londres amb Villarroel. 2. Ubicar l'escola 

Entença al recinte de la Model, i en el seu defecte, consensuar, amb la màxima urgència, una 

ubicació alternativa amb l'AMPA del centre i amb les associacions de pares i mares afectats. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/6364) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament de 

Barcelona elabori en el termini d'un mes un informe sobre la contractació de les educadores pel 

projecte concret del Pou de la Figuera on s'expliciti quins criteris s'han utilitzat. En el cas que 

d'aquests se'n derivi la possibilitat de que hi hagi hagut racisme a l'hora de contractar el 

personal per a aquest projecte, que es retiri el projecte de l'empresa Progess. Que en el termini 

de dos mesos es presenti un projecte per la municipalització d'aquestes educadores, entenent 

que són persones imprescindibles per l'acompanyament i seguiment de les joves que es troben 

en una situació d'exclusió i vulnerabilitat a la nostra ciutat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 
 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/6392) Que el Govern presenti, en el termini de dos mesos, una planificació que reculli 

on i quan pensa instal·lar desfibril.ladors en aquest mandat, per tal de seguir treballant per 

assolir la total cobertura d'equipaments públics amb aquests dispositius, tal i com estableix el 

projecte "Barcelona, ciutat cardioprotegida". 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6399) La cessió per part de l'Ajuntament de Barcelona d'un espai municipal per tal de 

facilitar a l'Associació "Pulseras Candela" la seva labor social i en col·laboració amb la 

investigació del càncer infantil. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6400) Que l'Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat a solucionar de manera 

immediata els problemes exposats per les famílies en les residències Mossèn Vidal i Aunòs, 

Alchemika, Bertrant i Oriola, Bon Pastor i El Molí de persones grans. On els familiars porten 

reivindicant els drets dels seus familiars des de novembre del 2016. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6377) Que el Govern municipal negociï amb la família Puerto-Parés, propietària de la 

foneria Casa Parés, la fórmula jurídica i econòmica més adient perquè aquesta foneria d'estany i 

plom pugui convertir-se en un nou espai patrimonial del MUHBA, en tant que testimoni encara 

viu del passat industrial de Ciutat Vella. 

 

14.-  (M1519/6378) Que el Govern municipal realitzi un pla per tal de dotar de desfibril.ladors als 

equipaments municipals per a gent gran de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6384) Que el Govern municipal rendeixi homenatge a Ignacio Echeverria, posant el 

seu nom a un dels Skateparks que hi ha actualment o que es pugui construir en un futur a la 

ciutat de Barcelona. 

 

16.-  (M1519/6385) Que el Govern municipal expliqui els motius pels quals no va exercir el dret de 

preferència sobre l'oferta d'adquisició del Palau Moxó i que informi si té coneixement dels usos 

als quals es destinarà l'esmentat Palau. 

 

d)  Preguntes 
 

Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

17.-  (M1519/6393) En quina data i per part de qui es va rebutjar la possibilitat d'adquirir el Palau 

Moxó? Era coneixedor l'ICUB d'aquest oferiment? Es va concedir algun tipus de permís per fer 

la mudança per part del Districte? S'establí algun control per part del Districte, la Guàrdia 

Urbana o l'ICUB dels béns mobles que foren retirats? 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/6365) Quines accions s'estan desenvolupant, tenint en compte els terminis marcats en 

el pla de Diversitat sexual i de gènere, quina avaluació política en fan? 

 

19.-  (M1519/6366) Quina valoració fan de les inscripcions que s'estan duent a terme i quina 

implicació hi hagut de les AMPES en l'elaboració d'aquesta nova proposta de tarificació social 

de les escoles bressol? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/6401) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta M1519/3286: (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) 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: 

 

21.-  (M1519/6379) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports en data 19 d'abril de 2016 amb el següent contingut: (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. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


