
Secretaria General

CCM 6/20 DSocials 1/3

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de maig de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (0380/19  IMSS)  APROVAR,  per  motiu  d’interès  públic,  a  l’empara  de  l’article  205.2.a)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP),  la  modificació  de  l’acord  marc  amb  número  19001266  que  té  per  objecte  els
serveis de gestió de l'allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en
hostals, pensions i pisos d'estada temporal a Barcelona i a part de la seva Àrea
Metropolitana,  de  conformitat  amb  les  motivacions  de  l’informe  emès  conjuntament
la  Direcció  de  Feminismes  i  LGTBI,  la  Direcció  de  Serveis  d’Immigració  i  Refugi  i
l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials,  en  data  25  de  maig  de  2020,  en  el  sentit
d’incrementar  el  seu  import  en  5.594.366,39  euros,  IVA  inclòs  (5.039.969,72  euros,
pressupost net, i 554.396,67 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus
del  10% i  el  21%),  del  pressupost  de 2020,  degut  a  la  necessitat  d’afegir  nous  serveis
addicionals als inicialment contractats, com a conseqüència de les noves i imprevistes
necessitats que cal incorporar al contracte. REQUERIR a Avoris Retail Division, SL, amb
NIF núm. B-07012107, per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció  de  la  notificació  del  contracte  derivat  reajusti  la  garantia  definitiva,  d’acord
amb  l’article  109  de  la  LCSP.  PRORROGAR,  de  mutu  acord,  el  termini  de  vigència  de
l’acord marc amb número 19001266, durant el termini comprès entre el 19 de juliol de
2020  fins  a  18  de  desembre  de  2020,  d’acord  amb  el  que  estableix  la  clàusula  3  del
plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista,
d’acord  amb el  que  estableix  l’article  29.2  de  la  LCSP,  per  un  import  de  6.797.706,85
euros IVA inclòs (6.124.060,22 euros, pressupost net, i 673.646,62 euros en concepte
d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10% i el 21%), del pressupost de 2020.
FORMALITZAR la modificació i la pròrroga de l'Acord Marc en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a la recepció de la seva notificació.

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.
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/905) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal
a:  1.  Reconèixer  l’existència  de  la  problemàtica  de  l’infrahabitatge  i  de  la
sobreocupació a la ciutat de Barcelona, una problemàtica que segons tots els indicis
s’està agreujant arran de la situació actual de crisis social associada a la pandèmia de la
Covid19. I que,    conseqüentment, fixi la lluita contra aquestes situacions com una de
les seves prioritats pel que resta de mandat en matèria habitacional. 2. Que es doti
dels recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de poder detectar
l’abast real d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat i la dimensionar correctament. 3.
Que es doti dels recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de donar
una solució habitacional digne a les persones afectades.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/917) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern a: Que el
govern municipal garanteixi de forma immediata i amb les mesures de protecció
necessàries el servei de bany assistit per a les persones amb discapacitat a les platges
de Barcelona i, per tant, la disponibilitat de cadires amfíbies i l’assistència del personal
necessari per al bany amb suport, tant per a persones adultes com per a infants.

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/900) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal, a promoure en el si dels òrgans de govern d'institucions sanitàries en els
que participa, com el Consorci Sanitari de Barcelona i del Parc Salut Mar, la
recuperació del 5% que es va retallar al 2010 del sous dels professionals sanitaris i a la
formació d’un grup de treball amb els mateixos per a establir quines millores s’han de
dur a terme en les seves condicions laborals, instant els representants de la
Generalitat de Catalunya, majoritaris en els mateixos òrgans, a que recolzin aquests
acords i  que es  dotin del  finançament adequat.  Instar  al  govern de l’Estat  a  dotar  del
finançament necessari a la Generalitat per garantir el finaçament que necessita el
sistema sanitari català.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/918) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern
municipal a recuperar el Pla Barcino dotant-lo, en el termini de tres mesos, de nous
continguts, objectius i estratègies, amb una nova calendarització i un nou pressupost.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/925) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern
municipal a posar en marxa el programa “BCN, el millor Agost” mobilitzant els recursos
de les instàncies municipals amb responsabilitats en l'àmbit de la cultura, l'esport,
l'entreteniment, la mobilitat i el medi ambient perquè que adoptin totes les mesures al
seu abast perquè els barcelonins i els visitants que passin el mes d'Agost a Barcelona
tinguin les màximes possibilitats per gaudir de la ciutat.
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Declaració Institucional

Única. – La  Comissió  de  Drets  Socials,  Cultura  i  Esports  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  acorda:
PRIMER.- Instar el Govern espanyol a impulsar amb la màxima celeritat l’aprovació per
part del Congrés dels Diputats de l’Estatut de l’Artista, un nou marc legal que d’haver
estat ja aprovat hagués protegit adequadament els treballadors i treballadores de la
cultura, en assegurar les condicions laborals, contractuals, fiscals... necessàries per al
desenvolupament de les seves activitats. SEGON.- Requerir al Govern municipal, al
Govern espanyol i al Govern de la Generalitat per tal que facin arribar el més aviat
possible  els  ajuts  anunciats  a  tots  els  integrants  de  l’ecosistema  cultural,  i  dotar  els
serveis  municipals  de  la  màxima  eficàcia  i  flexibilitat  a  l’hora  de  tramitar  i  facilitar
ràpidament els recursos previstos per l’Ajuntament als agents d’aquest ecosistema a la
ciutat,  amb  l’objectiu  d’evitar  el  col·lapse  econòmic  d’empreses,  entitats  i
professionals dels sectors creatius i culturals. TERCER.- Instar el Govern municipal i el
Govern espanyol a fer efectiu ràpidament l’acord de capitalitat cultural i científica que
varen signar el proppassat 7 de febrer. QUART.- Comprometre, a mig i llarg termini,
fórmules  d’ajut  per  a  recuperar  la  sostenibilitat  d’aquells  projectes  i  equipaments
culturals  fins  ara  viables  gràcies  a  la  seva  elevada  taxa  d’autofinançament,  però  que,
paradoxalment, han estat els més afectats per les mesures de confinament
imprescindibles per a fer front a la crisi sanitària. CINQUÈ.- Crear i impulsar una
plataforma digital que garanteixi la difusió tecnològica a totes les produccions culturals
i artístiques, mantingui obert un canal permanent amb el seu públic i garanteixi la
retribució dels drets d’autor al sector. SISÈ.- Posar a l’abast dels agents culturals de la
ciutat  tots  els  mitjans  de  comunicació  que  té  al  seu  abast  l’Ajuntament,  per  tal  de
proporcionar-los  el  suport  municipal  a  l’hora  d’aconseguir  la  màxima  difusió  dels
esdeveniments en aquest moment de reobertura de la temporada cultural a la ciutat.
SETÈ.- Dur a terme, des de finals del mes de juny i fins a la superació dels efectes de la
crisi provocada per la pandèmia, una campanya de comunicació integral multicanal,
amb l’objectiu de fomentar el consum cultural entre els barcelonins i les barcelonines,
amb  la  implicació  de  l’ICUB,  de  Betevé  i  de  tots  aquells  ens  i  organismes  municipals
que es consideri necessari. VUITÈ.- Fer arribar la present declaració al Govern
espanyol, al Govern de la Generalitat, a les associacions professionals de la cultura i a
les institucions i entitats de referència dels sectors creatius i culturals de la nostra
ciutat.

EL SECRETARI GENERAL
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