Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE NOVEMBRE DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 19 d'octubre de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Impulsant l'Acció Social: territori, participació i comunitat.
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(20210321) APROVAR el Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona 2021-2024.

3. –

(FD-2021-11/26) APROVAR inicialment la constitució de la Fundació Manifesta 15
Barcelona amb la finalitat de dur a terme el programa d’actuacions artístiques i
urbanes de caràcter interdisciplinar acordat en el “Protocol de Manifesta 15 Barcelona”
signat el 3 de desembre de 2020 entre l’Institut de Cultura de Barcelona i la
International Foundation Manifesta (IFM) i que va ser ratificat per la Comissió de
Govern de 28 de gener de 2021. APROVAR inicialment la proposta d’Estatuts
incorporats a l’expedient. SOTMETRE aquest acord de constitució, juntament amb els
Estatuts, a informació pública per un termini de trenta dies; i de no presentar-s’hi
al·legacions TENIR-LOS per definitivament aprovats. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí
Grau, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a la signatura dels
documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de
l’acord.

4. –

(EM 2021-09/23) RESOLDRE les al·legacions presentades a l’expedient de modificació
de l’operador econòmic de l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació
de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal Foment de Ciutat SA;
APROVAR definitivament la modificació de l’operador econòmic de l’activitat
econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de
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l’empresa pública municipal Foment de Ciutat de Ciutat SA. APROVAR definitivament la
modificació dels articles 2 i 2 bis dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat
SA.
5. –

(20210197) APROVAR, l’expedient 20210197 de reconeixement de crèdit per un import
de 3.059,77 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, amb NIF Q6550005J, despeses realitzades l’any 2020 i no
reconegudes en l’exercici que els hi corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 3.059,77 euros, amb càrrec al pressupost
2021 i partida 0200/22703/23251, a favor de UNIVERSIDADE DA CORUÑA amb NIF
Q6550005J.
Districte de Nou Barris

6. –

(21XF1017) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de
18.017,88 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa
INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, despeses realitzades l'any 2020 i no reconegudes
en l'exercici que li corresponien, per les prestacions del contracte 18002097L01, que té
per objecte la Gestió de la xarxa d'equipaments de lleure infantil, lot 1 (casals infantil
de Ciutat Meridiana, Vallbona i Trinitat Nova) amb mesures de contractació pública
sostenible, corresponents al període 01/01/2020 a 31/01/2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 18.017,88 euros,
amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de
INCOOP SCCL, amb NIF F60137411.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Sants-Montjuïc

7. –

(20219206) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió dels serveis d’infàncialudoteques del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social", amb
núm. de contracte 21002889, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.546.738,69 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.838.780,26 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.406.126,08 euros i import
de l'IVA de 140.612,61 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
8. –

(M1923/2793) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Instar,
mitjançant Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona a portar a
terme la retirada dels elements que puguin contenir fibrociment a tota la ciutat de
Barcelona, el més aviat possible, elaborant un pla de desamiantat, on es prioritzi la
retirada d’elements que puguin contenir fibrociment en els edificis i/o solars propers
als 42 centres educatius afectats a la ciutat en aquests moments per aquesta situació a
la ciutat, donada la seva afectació a la salut i al dret superior dels infants i la comunitat
educativa dels centres. - Efectuar amb celeritat les gestions necessàries per tal de
procedir a la retirada de tots aquells elements que puguin contenir fibrociment en els
entorns de les escoles Gaia, Encants i l'Escola Municipal Leonor Serrano, tot planificant
l'expropiació de la parcel·la en el marc del projecte urbanístic de Glòries per la seva
definitiva eliminació.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. –

(M1923/2801) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern
municipal desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport del mes
de Gener de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de cinema i de
promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que inclogui les
següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales de cinema de
la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar promovent la
cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona. 2- La regulació de la competència
deslleial dels qui projecten produccions cinematogràfiques des d’espais o equipaments
de titularitat pública, sense l’exigència de les obligacions que les sales privades de
cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la dotació pressupostària del programa BONUS
CULTURA, per tal de prorrogar-ne el projecte fins al 31 de Desembre de 2022. 4- Que
de forma conjunta amb el Consorci d’Educació de Barcelona es promogui la cultura
cinematogràfica entre els grups escolars de la ciutat, organitzant sessions específiques
per aquests a les 149 pantalles de les que disposem a la ciutat de Barcelona. 5- El
disseny d’un nou ajut que substitueixi la bonificació de l’IBI cultural que s’ha retirat a
les sales de cinema.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
10. –

(M1923/2786) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal
a: Primer.- Iniciar els tràmits necessaris per col·locar una estàtua en homenatge a Don
Quijote i el seu fidel escuder Sancho Panza a la platja de la Barceloneta, afegint-hi al
costat un faristol explicatiu. Segon.- Establir una ruta turística sobre “La Barcelona de
Cervantes i el Quixot”, que compti amb la col·laboració i el treball realitzat per les
entitats de la societat civil dedicades a l'estudi de l'obra de Cervantes i la seva relació
amb la ciutat, com ara La Cervantina i Amics del Quixot, admiradors de Barcelona.
Tercer.- Promocionar la ruta turística com un dels valors culturals de la ciutat, establint
a cada punt una explicació del lloc, el seu entorn i el seu vincle amb el Quixot, per
divulgar la relació de l'obra amb Barcelona. Quart.- Col·locar a l'entrada principal del
Parc de Cervantes (Les Corts) una estàtua de Miguel de Cervantes, amb un faristol
commemoratiu, que substitueixi la placa que es troba ubicada en aquest parc
actualment.
Del Grup Municipal Partit Popular:

11. –

(M1923/2817) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda, juntament amb el
Consorci d’Educació, que en l’aplicació del Pla de la Generalitat per a recuperar i
promocionar l’ús del català als centres educatius es garanteixi la utilització de la
llengua catalana i castellana en condicions d'igualtat i de respecte al pluralisme
lingüístic de la nostra ciutat, tot preservant els àmbits de privacitat dels menors en els
quals les administracions no poden intervenir.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

12. –

(M1923/2807) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports Insta el govern municipal
a presentar, en la propera comissió, un pla de desmantellament dels assentaments
existents a la ciutat de Barcelona que inclogui: Pla de reallotjament i dignificació de les
condicions de vida dels habitants dels assentaments. Actuacions per la recuperació i
neteja dels espais afectats. Calendarització de les actuacions previstes i seguiment de
les mateixes. Pla per evitar la proliferació de nous assentaments a la ciutat. Detall dels
recursos, actors i serveis que treballaran per tal de donar compliment amb el pla de
desmantellament.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. –

(M1923/2789) Donar compliment al compromís adquirit en la Comissió de Drets
Socials del mes de gener, en relació a incloure un primer pagament del 50% del
conveni, a percebre durant el primer semestre de l’any, en els propers annexos del
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conveni marc regulador amb les entitats prestadores de servei del SAIER i, d’acord amb
el principi de celeritat, escurçar els terminis de la seva tramitació amb la signatura del
conveni annex durant el primer semestre de l’any.
14. –

(M1923/2790) Que l'Ajuntament de Barcelona renovi el contracte que té amb el
Gimnàs Social Sant Pau per al servei de dutxes per a persones sense llar abans del seu
venciment, el provinent 31 de desembre de 2021.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. –

(M1923/2803) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori i presenti, en el termini màxim
de sis mesos a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, un estudi exhaustiu en
vista a la realitat demogràfica dels pròxims 20 anys i les necessitats d’habitatge, tot
tenint en compte les necessitats dels col·lectius especialment vulnerables o amb major
risc d’exclusió social i fent una prospecció de les necessitats d’habitatge i per tant de
les accions urbanístiques que se’n deriven.

16. –

(M1923/2804) Que el govern municipal, en el marc del 130è aniversari del naixement
de l’arquitecte Jaume Mestres i del centenari de la inauguració de l’Estadi Català,
impulsi un projecte de recuperació i memòria de la figura i obra esportiva de
l’arquitecte, posant en valor, per una banda, les seves creacions arquitectòniques
vinculades a l’esport de la ciutat i el país, així com, potenciant el coneixement de la
seva vessant esportiva vinculada a la natació i a l’impuls de la projecció olímpica de
Barcelona que Jaume Mestres va potenciar en el primer terç del segle XX. Que dins
d’aquest projecte s’inclogui un inventari i senyalística de la seva obra a la ciutat de
Barcelona.
Del Grup Municipal Partit Popular:

17. –

(M1923/2819) Instar el Govern municipal a què, a través del Consorci de Serveis
Socials, ens faci arribar els Informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció
General en relació a les irregularitats detectades entre el 2014 i 2019 en el Consorci de
Serveis Socials.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

18. –

(M1923/2808) Instem el Govern Municipal a modificar la composició dels membres de
la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona per tal que s’incloguin els Grups
Municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona.
De Regidora no adscrita:

19. –

(M1923/2805) Que el govern municipal insti al Consorci d'Educació de Barcelona a que
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modifiqui els requisits del procés selectiu per cobrir 284 places de Mentor/a digital,
assessor tècnic a docent per tal que el personal docent municipal també hi pugui
participar.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
20. –

(M1923/2788) Quina és la posició real i la decisió del Govern Municipal en relació amb
la presentació de la candidatura de Barcelona per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern
corresponents a l'any 2030?

21. –

(M1923/2783) Quins ajuts ha concedit el Govern Municipal fins ara als tablaos
flamencs de Barcelona per garantir-ne la continuïtat, davant la crisi ocasionada en
aquests establiments arran de la crisi del Covid-19, i quins ajuts estan previstos per a
l'exercici 2022?
Del Grup Municipal Partit Popular:

22. –

(M1923/2818) Quines són les bases i el pressupost de licitació previst per a la creació,
muntatge i desmuntatge del pessebre d’aquest any, i quines són les dates previstes de
visita del pessebre?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. –

(M1923/2796) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets
Socials en data 13 de juliol de 2021 amb el següent contingut: Que el govern municipal
es comprometi a buscar la forma de facilitar l’accés a entitats d’educació en el lleure
als equipaments de la ciutat fora de l’horari d’obertura d’aquests i/o busqui
alternatives que els permeti fer la seva activitat o emmagatzemar el seu material.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

24. –

(M1923/2802) Que s'informi de l'estat d'execució de la Declaració de Grup aprovada a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de desembre de 2020 amb el següent
contingut: (M1923/1510) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
municipal a: 1. Ampliar l’any 2021 el servei de consignes per tal que les persones sense
llar puguin guardar les seves pertinences, ja que en aquests moments només disposen
de dos espais en tota la ciutat. 2. Realitzar tots els esforços possibles, de la ma de les
entitats que treballen amb les persones en situació de sensellarisme, per poder oferir
més espais de dutxa, consigna i descans descentralitzats per la ciutat de manera
excepcional pels primers mesos de l’any 2021 i de cara a fer front a la pandèmia de la
covid-19.
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VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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