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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'OCTUBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de setembre de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

Districte d'Horta-Guinardó

5. – (08C00009) RESTABLIR l’equilibri econòmic de la concessió 08C00009, que té per 
objecte la gestió i explotació del Camp municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els 
camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, a favor de la concessionària 
Fundació Marcet, amb NIF G-61176202, en la quantia de 35.846,88 euros, a l’empara 
de l’article 258.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
atès el desequilibri econòmic- financer de la concessió causat per l’aplicació de la Tarifa 
Zero. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en l’esmentada quantia a favor de 
Fundació Marcet, amb NIF G-61176202, amb càrrec de la partida D/48999/34211 de 
l’exercici 2021. NOTIFICAR el present acord al contractista. 

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:

6. – (M1923/2597) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta l’Ajuntament de 
Barcelona, a traves del CEB i del IMEB, a la instal·lació progressiva de plaques solars a 
tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona en els quals sigui tècnicament 
viable, així com seguir treballant per millorar la sostenibilitat i l’estalvi energètic a fi i 
efecte de fer dels centres educatius espais actius transició ecològica, centres 
d’ensenyament comunitari i ciència ciutadana i vectors de lluita contra la vulnerabilitat 
social. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/2620) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
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municipal, en un termini màxim de 6 mesos, presenti en el marc de la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports un informe on es detalli: 1- L’estat de de les grans 
insta·lacions esportives impulsades durant els Jocs Olímpics i Paralímpics del 1992, com 
són el Velòdrom d’Horta, el camp municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, el CEM 
Pau Negre, Vall d’Hebron, Palau Sant Jordi, entre altres, així com aquells espais 
emblemàtics relacionats amb aquest esdeveniment tant important per la ciutat. 2- La 
previsió de reforma o rehabilitació, si s’escau, d’aquests equipaments. 3- Treballar amb 
la resta d'àrees implicades de l'Ajuntament, un pla esportiu per dignificar tots els 
espais de la ciutat ja siguin equipaments esportius o espais públics de la nostra ciutat 
que commemoren la celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona del 1992, 
com és el cas de la Plaça dels Campions. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/2610) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: 1) Augmentar els recursos econòmics, humans i tècnics per oferir el major nombre 
possible de places als joves que ni estudien ni treballen a l'Escola de Segona 
Oportunitat. 2) Activar els recursos econòmics, humans i tècnics necessaris per apropar 
l’escola de Segones Oportunitats als barris, articulant una campanya de difusió a través 
dels serveis municipals i del Consorci d’Educació de Barcelona per donar-la a conèixer, 
així com aprofitar equipaments juvenils com espais on oferir el servei socioeducatiu de 
l’Escola de Segona Oportunitat, amb l'objectiu de donar suport als joves que ni 
estudien ni treballen i que hagin quedat fora de les places convocades anualment a 
l'Escola de Segona Oportunitat, per fomentar entre aquest col·lectiu la volta als estudis 
abandonats i que es capacitin professionalment de cara al futur. 3) Treballar, 
conjuntament amb el Departament d’Educació, per millorar el cofinançament de 
l’Escola de Segones Oportunitats amb l’objectiu d’arribar cada cop a més joves. 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Reconèixer la tasca de les 
professionals i els professionals i de les entitats que treballen per la Salut Mental, en 
tots els àmbits. Expressar el ferm compromís de l’Ajuntament de Barcelona per 
treballar activament contra l’estigma en salut mental, mitjançant la taula de salut 
mental de Barcelona. Comunicar la present Declaració a la Taula de Salut Mental de la 
ciutat de Barcelona 
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