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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  20 de setembre 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.-  Unitat Contra l'Exclusió Residencial. 

 

2.-  Actuacions sobre TEH-ES i Treball Sexual i Abits 2015. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/4169) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de Memòria 

Històrica per tal d'informar sobre l'objectiu, el missatge i els continguts del projecte d'exposició 

temporal "Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà", i, per tant, d'explicar les raons 

que porten al Consistori a exhibir al carrer, davant l'entrada principal del Born Centre Cultural i 

Memòria, simbologia feixista. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

4.-  (M1519/3886) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de cultura per 

tal d'explicar les últimes informacions sorgides als medis de comunicació sobre el patrocini de 

l'empresa S.A. Damm de les Festes de la Mercè, així com la relació de l'Ajuntament amb 

aquesta empresa. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20160103) ADJUDICAR el contracte núm. 16001080, que té per objecte el servei 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, per un import de 34.237.958,85 euros, IVA inclòs, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Televida Servicios 

Sociosanitarios, SLU, amb NIF núm. B80925977, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida 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 a l’import sobre el valor afegit al tipus del 4% i 1.103.380,35 euros a 

l’import sobre el valor afegit al tipus del 21%. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització 

del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per 

part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Ester 

Quintana i Escarrà. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

6.-  (02C/2008) ESTIMAR parcialment el recurs de reposició interposat pel Club Unión Deportivo 

Hebron-Taxonera contra l’acord adoptat per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 

l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 17 de maig de 2016, que va aprovar a favor de la 

recurrent una 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, de 

30 d’abril de 2016, únicament en quan als apartats 1, 2 i 5 de l’al·legació número 2, d’acord el 

contingut i el que disposa l’informe elaborat per la  Direcció de Serveis Generals del districte 

d’Horta-Guinardó de 29 de juliol de 2016 i l’informe elaborat pels serveis Jurídics-Secretaria 

del Districte d’Horta-Guinardó de 29 de juliol de 2016; AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 411.297,30 euros, a càrrec del pressupost del 2016, a favor del concessionari Club 

Unión Deportivo Hebron-Taxonera, sense perjudici d’una posterior actualització en el moment 

que es porti a terme la liquidació definitiva de la concessió; NOTIFICAR el present acord al 

Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera i a la Fundació Marcet; DONAR-NE compte a la 

Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, rotlle d’apel·lació 8/2012. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/4186) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a que 

reconsideri l'oportunitat d'exhibir escultures a la via pública relacionades amb la dictadura 

feixista que va imperar en aquest país durant més de 40 anys. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

8.-  (M1519/4161) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en coordinació amb 

els Ajuntaments dels districtes de les zones implicades, durant la temporada d'estiu del 2017, es 

faci una prova pilot amb la instal·lació d'una bibliomar a una platja del districte de Ciutat Vella 

i a una platja del districte de Sant Martí amb la finalitat de promoure la lectura als ciutadans de 

Barcelona i als turistes que acudeixen a les platges. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/4170) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: Que en el mar de les festes de La Mercè del 2017 es garanteixi l'existència d'un 

espai jove organitzat i liderat pel teixit associatiu juvenil de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/4176) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1.- Rebutjar els nous barracons amb els que l'actual Govern ha iniciat aquest curs 

escolar, en 8 grups de P3 de les Escoles Entença, la Sagrera i la Llacuna, 4 grups de primer 

d'ESO de l'Institut Maria Espinalt, així com els ja existents a l'escola Can Fabra i la Maquinista, 

junt amb la voluntat del Govern de consolidar-los. 2. Eliminar els barracons que hi ha als 

centres escolars de Barcelona i instar a la Generalitat de Catlaunya a construir els centres 

escolars i instituts pendents del Pla d'equipaments educatius 2008-2011 i que són necessaris per 

tal d'ubicar a tots els alumnes en edat escolar que continuen en barracons. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/4152) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar suport al 

Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 

normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la 

seva unitat. 2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 

activitats programades. 3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d'aquesta corporació. 4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la 

CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda. 5. Fer una aportació econòmica mínima de 5.000,00 

euros per a l'organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2016 a la CAL. 6. 

Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua 

Catalana (CAL). 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/4187) Que el Govern municipal presenti una proposta per assegurar que es mantinguin 

els usos actuals de la fàbrica Can 60, arribant a preveure la compra de l'edifici, si fos necessari. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/4162) Que amb l'objectiu de garantir la confidencialitat i no establir diferencies entre 

les persones i la seva situació econòmica, el format de la tarja solidaria no tingui cap tipus de 

logo ni emblema que faci referència a que és una tarja solidaria i tingui el format de tarja 

habitual. 

 

14.-  (M1519/4163) Que en compliment amb la Llei 13/2014 del Parlament de Catalunya s'instal·li la 

rampa d'accés a l'entrada pel carrer Prim al CAP Besos i que s'incorporin les senyals d'indicació 

i il·luminació pertinents a la zona d'accés a dit ambulatori. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/4171) Que el Govern municipal, en el termini de tres mesos, garanteixi que: 1. Cada 

àmbit específic de serveis de la ciutat que ja gestiona programes d'ajuts econòmics a la 

ciutadania, assumeixi també la valoració i tramitació d'ajuts extraordinaris. 2. L'augment de 

professionals administratius als Centres de Serveis Socials per tal de donar suport en la tasca 

administrativa dels tècnics i les tècniques. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/4177) Que el Govern municipal: - Posi en funcionament, de forma immediata, els 40 

pisos unipersonals del servei "Housing Firts" per a persones sense llar cronificades pe tal de que 

tinguin un habitatge estable. - Procedeixi a crear 50 nous habitatges al 2017 per tal de cobrir 

necessitats i adaptar-se a la realitat del sensellarisme cronificat. - Faci un protocol amb els 

criteris per accedir a aquests tipus d'habitatges. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/4188) Quin impacte tindrà a les escoles del territori l'adjudicació de la gestió de 

l'Escola Municipal de Música de Can Fargues a una empresa i que pensa fer el Govern amb la 

demanda popular sorgida d'aturada del procés. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/4172) D'on sorgeix el projecte de teatre exclusivament infantil i com s'inscriu en el 

procés de participació en curs per a decidir el futur del Teatre Arnau? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/4178) Quin és el projecte i el calendari del Govern municipal respecte al Teatre Arnau? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/4153) Quina és la museística i la museologia de l'exposició Franco Victòria República 

al Mercat del Born? 

 

21.-  (M1519/4154) Quina és la situació real pel que fa la planificació d'aquelles escoles que han 

iniciat el curs en barracons a nivell educatiu i urbanístic? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

22.-  (M1519/4164) Que s'informi de l'estat d'execució del prec: 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. 

 

VI) Mocions 

 

 

 


