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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juny de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (2022/112 (IMPD)) INICIAR en compliment del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat sobre polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones 
amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona en el període 2016-2022; i d’acord 
amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l’expedient per a la contractació mitjançant procediment obert el servei públic 
del transport especial “porta a porta” per a persones amb mobilitat reduïda. El servei 
es presta preferentment en vehicle adaptat i ha de donar resposta a les necessitats de 
mobilitat de les persones usuàries del servei en base a desplaçaments de caràcter fix i 
esporàdic que els permetin garantir i/o afavorir la seva integració amb l’entorn. 
Subsidiàriament, el servei es pot prestar en vehicle no adaptat tipus turisme de fins a 9 
places inclòs conductor, i tindrà una durada de dos anys i tres mesos i un pressupost 
base de licitació de 12.618.300,41 euros, sent el valor estimat de 19.648.350,70 euros. 
Resta supeditat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l’actual de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, els plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquest 
contracte, amb tramitació pel procediment obert i ordinari, amb pluralitat de criteris, 
de conformitat amb el que estableix l’article 145 de la LCSP. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació. 
Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/4077) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a endegar, de manera immediata, un seguit d’accions en favor de la 
promoció del llibre i la lectura: 1. Assegurar l’equitat i l’accés de la cultura a tots els 
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barris de la ciutat: - Garantir l’obertura de totes les biblioteques municipals durant tot 
el període estival, per tal evitar l’impacte negatiu que comporta el tancament 
d’aquests equipaments culturals de proximitat, especialment en aquelles zones de la 
ciutat amb menys recursos; - Desenvolupar la xarxa de biblioteques municipals de la 
ciutat per aconseguir que tots els barris en disposin d’una, afavorint en primer lloc 
aquells barris que presenten major complexitat socioeducativa i/o orogràfica, en el 
marc del Pla Director de Biblioteques de Barcelona 2030; - Que les biblioteques 
municipals impulsin un programa de foment de la lectura que inclogui la presència 
d’escriptors en residència en els centres educatius i en els programes dels currículums 
escolars i l’estímul a la creació de clubs de lectura en l’àmbit escolar; - Convertir els 
Jardins de Rubió i Lluch en un espai destinat al foment de la lectura en el centre de la 
ciutat, en col·laboració amb la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Sant 
Pau i la Santa Creu. 2. Enfortir del lideratge de la ciutat en matèria de diversitat 
lingüística i cultural: - Elaborar un projecte que faci de la futura Biblioteca Central de 
Barcelona un dels eixos de la capitalitat literària i editorial barcelonina, garantint la 
presència de totes les llengües parlades a la ciutat en el seu fons i convertint-la en un 
centre de promoció de les seves cultures, fomentant la presència a Barcelona dels 
referents culturals (escriptors, editors, llibreters, etc.) d’aquestes comunitats, en 
col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat. 3. Que l’ICUB elabori i 
implementi un Pla estratègic per a la promoció del llibre i la lectura a la ciutat, en 
col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’Oficina UNESCO 
Barcelona Ciutat de la Literatura de l’Ajuntament i amb la participació dels agents del 
sector (llibreries, editorials, festivals literaris, fires, associacions professionals, 
administracions, etc.), enfortint el pes que té el sector del llibre a Barcelona i d’acord 
amb el paper que li correspon a la ciutat en el futur Pacte Nacional del Llibre i la 
Lectura que impulsa la Generalitat.   

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/4083) Que el govern municipal avanci en el desplegament del Programa per a 
la prevenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència i, per tant, 
garanteixi formació especifica, actualitzada, obligatòria i dins de l’horari laboral per 
actuar i detectar possibles situacions d’abús sexual, el proper curs 2022-2023: 

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/4098) La Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte insta al Gobierno 
Municipal y a la Generalitat de Cataluña a la elaboración de un plan de acciones contra 
el edatismo y la violencia hacia los mayores, que responda ante este tipo de violencia 
considerada en muchos casos invisible, aplicando las siguientes medidas o actuaciones: 
- Aplicar el plan en estrecha colaboración entre los servicios sociales, el personal del
Servicio de Atención en el Domicilio, la teleasistencia y el voluntariado que aportan 
compañía a las personas de la tercera edad, quienes actuarán como fuentes de 
detección de posibles casos de maltrato a los mayores y apoyo en las medidas 
necesarias para erradicarlo. - Reforzar la detección y posterior denuncia de los posibles 
casos de maltrato a las personas mayores, tanto en el ámbito familiar como en las 
residencias de la tercera edad, mediante visitas de los servicios sociales a los centros 
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públicos y privados, así como en los domicilios, y detección por ingresos en los 
hospitales. - Realizar una campaña de sensibilización de los ciudadanos ante un caso de 
maltrato a los mayores, sean o no familia de la víctima, dirigiendo a estas personas a 
los servicios sociales del Ayuntamiento. - Informar de la existencia de los servicios de 
acompañamiento jurídico y asistencia social para personas maltratadas, ya sea en un 
caso de violencia de género con su pareja, o en otros casos vía servicios sociales, por si 
los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de maltrato tipificado en el Código 
Penal y ante la posibilidad de interponer una denuncia. - Garantizar a la víctima, en 
aquellos casos que proceda, la búsqueda de un nuevo hogar o residencia donde 
alojarse, con el objetivo de que no tenga que volver a convivir con su maltratador. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/4069) La Comissió de Drets Socials, cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
Municipal a liderar un acord amb la Generalitat de Catalunya per fer front a la 
demanda de places de residència i centres de dia per la gent gran que posi fi a la llista 
d’espera actual. Que aquest acord contempli, prioritàriament, un calendari de la 
posada en funcionament dels equipaments previstos i dels que es troben en 
construcció per tal d’ atendre a les persones grans que els necessiten amb urgència 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Declarar el Patí de Vela com a 
embarcació genuïna de Barcelona. 2. Impulsar polítiques encaminades a la protecció d' 
aquesta embarcació, mitjançant la col·laboració amb les entitats i clubs de la ciutat que 
en fomentin el seu coneixement i pràctica. En aquest sentit l'Ajuntament donarà suport 
de manera especial, en la mesura de les seves possibilitats, a aquelles accions, 
esdeveniments esportius, campanyes de promoció o de formació que les entitats facin, 
en relació al coneixement i la pràctica de l'esport del Patí de Vela. 3. Impulsar i 
promoure el coneixement d'aquest element patrimonial esportiu i social que 
representa el Patí de Vela, per part de la població barcelonina i, en especial, als centres 
escolars. 4. Difondre de forma preferent l'activitat esportiva del Patí de Vela a través 
dels mitjans de comunicació locals. 5. Promoure al Patí de Vela, com un element 
d'atractiu turístic i esportiu de Barcelona, a través de la seva inclusió en les campanyes 
de promoció de la ciutat i la seva reproducció en els objectes promocionals distintius 
que la ciutat atorga. 6. Comunicar aquests acords a les entitats i organismes vinculats a 
l'esport de la vela i al coneixement.  
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