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COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 

 
Dia:  18 de març de  2014 

Hora: 9 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les 'actes de les sessions de 5 i de 18 de febrer de 2014 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Resum d'indicadors d'avaluació de les escoles bressol de gestió indirecta. Curs 2012-2013. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

2.-  (M1115/10721) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal d'educació per tal de 

donar compte del grau de compliment de les proposicions aprovades i precs acceptats pel 

Govern municipal en aquesta comissió en l'àmbit educatiu. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1115/10706) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte dels 

usos i costos del Disseny HUB Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

4.-  (M1115/10729) Que comparegui el responsable del Govern municipal d'Educació per tal de 

donar compte del grau de compliment de les proposicions aprovades i els precs acceptats en 

aquesta comissió en l'àmbit educatiu. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

5.-  (M1115/10723) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal d'Educació per tal de 

donar compte del grau de compliment de les proposicions aprovades i precs atesos en aquesta 

Comissió en l'àmbit educatiu. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (0592/2014) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, pels seus dos-cents cinquanta anys de 

valuosa tasca de divulgació de la ciència, la tècnica i l’art en la nostra ciutat. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1115/10720) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar el 

Govern municipal a recuperar les hores de suport educatiu als propers concursos de servei de 

suport educatiu a les escoles bressol municipals i incrementar-lo per tal de garantir que les 

escoles bressol tinguin els recursos humans necessaris. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1115/10707) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al 

Govern municipal a: Instar a la Generalitat de Catalunya a construir el CEIP La Maquinista tot 

estudiant la possibilitat que l'Ajuntament de Barcelona executi l'esmentada obra amb el 

corresponent reconeixement del deute per par de la Generalitat de Catalunya. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

9.-  (M1115/10730) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació insta al Govern 

municipal a deixar sense efecte l'acord d'establir el pagament d'una entrada per a l'accés general 

al recinte del Castell de Montjuïc. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

10.-  (M1115/10722) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar el 

Govern municipal a fer tots els tràmits necessaris per tal que les pintures murals de Pau Rigalt 

del Palau Castell de Ponç quedin incloses en el catàleg de patrimoni, per tal de garantir-ne la 

seva preservació. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1115/10719) Que se substitueixi la placa del carrer Ferran que fa referència al naixement i la 

mort del Rei Ferran VII. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1115/10708) Que el Govern municipal col·labori econòmicament en la darrera fase 

d'arranjament del Teatre de Sarrià. 

 

13.-  (M1115/10709) Que des del Govern municipal es garanteixi la presència de l'anglès a totes les 

webs dels museus de Barcelona que reben aportacions municipals. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

14.-  (M1115/10731) Que els representants municipals a la Molt Il·lustre Administració de l'Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau defensin la supressió de l'entrada general al recinte modernista de 

l'antic hospital, per tal de facilitar la lliure circulació de la ciutadania així com el lliure lleure de 

les zones verdes. 

 

15.-  (M1115/10732) Que el Govern municipal, per tal d'evitar la doble escala salarial existent 

actualment, estableixi als plecs reguladors dels concursos d'adjudicació del suport educatiu a les 

escoles bressol municipals, les condicions salarials i socials d'aplicació als treballadors i a les 

treballadores de Suport Educatiu equiparables al Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i 

sociocultural de Catalunya. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

16.-  (M1115/10724) Que el Govern municipal aturi les obres al Reial Cercle Artístic i encarregui a 

la Comissió de Patrimoni del Consell de la Cultura de Barcelona un informe sobre la idoneïtat 

de la proposta de reforma d'aquest edifici declarat BCIL. 

 

17.-  (M1115/10725) Que el Govern municipal planifiqui, d'acord amb l'AMPA i l'equip directiu del 

centre, i per aquest 2014, l'obertura d'una nova entrada a l'IEA Oriol Martorell des del Parc de 

la Guineueta. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1115/10718) Quins seran els criteris d'accés a l'espai cultural del recinte modernista de Sant 

Pau i quines condicions tindran els veïns i veïnes? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

19.-  (M1115/10733) Que el Govern municipal informi de les actuacions realitzades en relació a la 

Declaració de Grup aprovada el 16 de juliol de 2013 amb aquest contingut: La Comissió de 

Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al Govern municipal a que en el 

marc del Consorci d’Educació de Barcelona: 1) Es mantingui, al llarg del curs 2013-2014, el 

transport gratuït a tot l’alumnat de les escoles d’educació especial amb pluridiscapacitat, tal 

com s’ha fet aquest curs passat. 2) Es preservi el model de rutes i la recollida porta a porta que 

es realitzava durant el curs 2012-2013. 3) Fer efectiu el compromís de crear un grup de treball 

entre el Consorci d’Educació de Barcelona i  DINCAT per estudiar i acordar les condicions de 

prestació d’aquest servei a partir del curs 2014-2015. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

20.-  Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que 

sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 

 


