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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  19 de març de  2019 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Projectes d’innovació social 2015-2019. 

 

2.-  Educació inclusiva d'infants i joves amb necessitats educatives especials. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/11115) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de les 

actuacions i gestions dutes a terme amb les persones en situació de vulnerabilitat que acudeixen, 

tant a vendre com a comprar, al conegut popularment com a "Mercat de la Misèria", a l'entorn 

de la plaça de Les Glòries Catalanes. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/11106) Que comparegui el responsable del govern municipal per oferir informació 

sobre el grau de compliment de les mesures derivades tant del conjunt de proposicions 

aprovades en aquesta comissió durant el present mandat, com dels precs acceptats. 

 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (EM 2019-01/01) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de l’exercici 

de l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà 
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de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. APROVAR 

definitivament la memòria justificativa de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de 

l’exercici de l’activitat econòmica. APROVAR definitivament la modificació de l’article 2 dels 

estatuts de la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. APROVAR l’exercici de 

l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de 

l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. ENCOMANAR-LI la 

realització dels tràmits i procediments esmentats a la memòria i a l’expedient EM 2019-01/01 

amb l’objecte d’operar com a empresa de serveis odontològics a que fa referència el present 

acord. FACULTAR, indistintament, el/la Regidor/a competent per raó de la matèria i la 

Directora General de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar tots els tràmits adients 

per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

6.-  (1172/18) APROVAR definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Mar Parc Salut 

de Barcelona, en els termes que consten en el document annex; PUBLICAR-LA al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

7.-  (20190086) APROVAR l’expedient 20190086 de reconeixement de crèdit per un import de 

208.188,10 euros (189.261,91 euros d’import net i 18.926,19 euros en concepte d’IVA al tipus 

del 10%), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa Eurest Catalunya 

SL, amb NIF B80267420, despeses realitzades durant l’exercici 2018 i no reconegudes en 

l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la 

despesa per un import de 208.188,10 euros (189.261,91 euros d’import net i 18.926,19 euros en 

concepte d’IVA al tipus del 10%), amb càrrec a la partida 0100 22727 23151 del pressupost de 

l’IMSS de 2019, i a favor de l’empresa Eurest Catalunya SL, amb NIF B80267420. 

NOTIFICAR el present acord als interessats. 

 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

8.-  (02C/2008) DONAR compliment i executar, en els seus propis termes, la sentència núm. 

901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 

rotlle d’apel·lació núm. 8/2012 i ADJUDICAR a la Fundació Marcet el contracte de gestió de 

serveis públics en la modalitat de concessió per 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, contracte 

núm. 08C00009, expedient 02C/2008 per un període de 10 anys i un cànon anual de 2.000 

euros, vigència del qual s’iniciarà el 2 de juny de 2019; RETIRAR l’incident d’impossibilitat 

d’executar la sentència 901/2014 del TSJC de data 13 de novembre de 2014 presentada per 

l’Ajuntament de Barcelona; SUBJECTAR l’eficàcia del present acord al requisit 

d’homologació de l’acord de mediació presentat al jutjat contenciós administratiu 7 de 

Barcelona, en data 20 de febrer de 2019; NOTIFICAR la present resolució a la Fundació 

Marcet i DONAR-NE compte al Jutjat contenciós-administratiu núm. 7 de Barcelona. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/11116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a: 

Que amb motiu del 50è aniversari de la Colla castellera de Barcelona, el govern municipal 

autoritzi a l'entitat la realització d'un mural d'art urbà a la façana de la seu de la seva titularitat al 

carrer Bilbao, 212  commemoratiu de l'efemèride. Que el govern municipal faci les gestions 

oportunes per protegir i conservar tant aquest nou mural com l'obra de l'artista Gonzalo 

Borondo que porta per títol "fer llenya", pintat a la mitgera de la finca ubicada a la cantonada 

dels carrers de Pujades amb Lope de Vega, del Poblenou, i que s'emmarca en l'"Open Walls 

Conference 2015 Barcelona". 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/11094) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 

municipal a que doni una solució als 3.300 menors entre 6 i 17 anys que s'han quedat sense 

beca per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar, perquè puguin fer esport el més aviat 

possible. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/11100) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Instar el govern 

municipal a iniciar les negociacions al més alt nivell amb els agents institucionals implicats en 

la ubicació del nou CAP del Raval Nord, valorant com a opcions la Capella de la Misericòrdia, 

l'espai annex al MACBA i el solar que es troba als Jardins Victòria dels Àngels, amb l'objectiu 

d'oferir al Departament de Salut de la Generalitat l'espai més idoni per ubicar-hi el nou CAP, 

entre una d'aquestes tres opcions, i alhora resoldre urbanísticament tot l'entorn de la plaça dels 

Àngels. 2. Instar el govern municipal a crear un grup de seguiment de les negociacions i els 

acords amb tots els agents implicats i a presentar una proposta al Plenari del Consell Municipal 

del mes d'abril com a màxim. 3. Ajornar qualsevol decisió que afecti els usos futurs de la 

Capella de la Misericòrdia fins que hagi finalitzat aquest període de negociacions. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/11107) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament per 

mitjà de l'Agència de Salut Pública de Barcelona elabori un informe sobre l'impacte que pot 

tenir per a la salut de les persones la presència d'amiant en les edificacions públiques i privades 

de la ciutat, així com sobre les mesures sanitàries a prendre en la manipulació d'aquest material, 

seguit les indicacions, obligacions i responsabilitats contemplades per les normes legals. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/11087) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern 

municipal a: 1. Lliurar als seus adjudicataris els 11 habitatges de lloguer socials de la finca 

municipal del carrer de Sant Ramon 1, del districte de Ciutat Vella, que va comprar 
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l'Ajuntament de Barcelona l'any 2013 i que estan buits des de fa anys. 2. Informar del calendari 

de les obres de rehabilitació i dels processos d'adjudicació dels habitatges de les finques del 

carrer Lancaster, número 7, 9 i 11, que va adquirir l'Ajuntament de Barcelona l'any 2017. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/11085) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Mostrar el suport a 

l'equip d'educadores socials de l'Ajuntament de Barcelona, així com rebutjar qualsevol tipus de 

coacció contra aquestes treballadores per tal de condicionar la manera com exerceixen la seva 

feina en relació la intervenció amb les persones que treballen al carrer. Alhora, demanem la 

retirada de la denúncia interposada per part del Partit Popular contra dues educadores socials de 

l'Ajuntament. En cas de no ser retirada la denúncia l'Ajuntament seguirà posant a disposició 

d'aquestes treballadores els recursos jurídics necessaris per a la seva defensa. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/11117) Instar al govern municipal a: amb motiu del 30è aniversari de la Convenció 

sobre els Drets de l'Infant de 20 de novembre de 1989, instal·lar a la plaça de Sant Felip Neri, 

l'escultura "Nena i nina", de l'autora Carme Solé Vendrell, en record dels infants que van morir 

en el bombardeig de 30 de gener de 1938 i, també, en solidaritat amb tots els infants que, arreu 

del món, pateixen les conseqüències de les guerres. 

 

16.-  (M1519/11118) Instar el govern municipal que abans que acabi el present mandat, el govern 

municipal, determini quina serà la ubicació definitiva de l'escola Entença. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/11095) Instem al govern municipal a la realització d'un pla de mesures d'atenció social 

i inserció social per ajudar a les persones en risc de vulnerabilitat social que venen productes en 

el conegut mercat de la misèria. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/11101) Instar a que l'Ajuntament de Barcelona es posicioni i doni suport a la 

continuïtat de La Bonne. Centre de Cultura Francesca Bonnemaison i conseqüentment insti la 

Diputació de Barcelona a signar un conveni que garanteixi la seva continuïtat a l'Espai 

Francesca Bonnemaisson. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/11108) Que s'atorgui la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu al Sr. Juli Pernas López. 

 

20.-  (M1519/11109) Que s'informi en aquesta Comissió sobre la situació que provoca la llei de 

contractació pública en els serveis gestionats per les AMPES/AFAS de les escoles públiques, i 

quines alternatives viables es donarà a les famílies, tot mantenint aquests serveis i el seu nivell 

de qualitat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/11088) Que el Govern municipal prengui de manera urgent les mesures jurídiques i 

administratives necessàries per la immediata posada en funcionament del Centre Esportiu 

Municipal Turó de la Peira. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

22.-  (M1519/11096) Quins van ser els motius en el retard de la resposta per part del govern 

municipal, als representants de l'escola Entença, que demanaven des de fa tres anys una 

ubicació definitiva per la seva escola? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/11102) Quin és el pressupost previst per a l'any 2019 al Pla de Barris destinat a ampliar 

els programes educatius del Pla i estendre´ls a tots els barris prioritaris de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/11089) Per quins motius no s'ha iniciat encara la construcció de cap de les tres 

promocions d'Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) previstes en tres solars de 

Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí que havien de ser una realitat durant aquest mandat, 

en quin estat i fase es troba cadascuna d'aquestes promocions, i quin és el calendari i la inversió 

prevista de cadascuna? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en 

aquesta Comissió. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/11110) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició acceptada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 13 de novembre de 2018, amb el redactat següent: La 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern municipal a portar un 

projecte pilot a 4 CEM de tarifa específica d’accés als Centres Esportius Municipals per a les 

persones amb diversitat funcional no posseïdors de targeta rosa, complementaria a la mesura 

que es començarà a aplicar a partir del mes de gener del 2019 per a persones amb diversitat 

funcional posseïdores de la targeta rosa. I constituir una comissió de seguiment de la 

implementació dels dos projectes de tarifa específica, per valorar els resultats d’aquestes, amb 

la participació de col·lectius de persones amb diversitat funcional i experts en la matèria. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/11090) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent (M1519/10833), aprovada en la sessió de 15 de gener 

de 2019: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al Govern Municipal a: 

1. Elaborar una relació dels equipaments, i de les places destinades a l’acolliment dels menors 
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no acompanyats de què disposa la ciutat de Barcelona, així com fer una anàlisi de les 

mancances i/o deficiències dels centres i les millores a aplicar, en coordinació amb la 

Generalitat de Catalunya. 2. Intensificar la feina d’atenció als menors incrementant la presència 

d’educadors/es i/o treballadors/es socials als centres. 3. En aquells casos que, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya considerin necessaris, reforçar les mesures de seguretat 

dels centres que acullen a menors i de les zones on es detecta més presència d’aquests joves en 

situació de conflicte i, si s’escaigués, elaborant un pla específic. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


