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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'OCTUBRE DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de setembre de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Pla d'Infància 2021-2030. 

c) Informes

2. – Inici del curs escolar 2021-2022. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Partit Popular:

3. – (M1923/2633) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar 
compte de les condicions laborals, la coordinació i la gestió del contracte vigent del 
Servei d’atenció domiciliària ( SAD). 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (20210323-IMHAB) APROVAR l’addenda del Conveni marc de col·laboració, de 27 de 
novembre de 2020, subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) amb les entitats associatives 
representatives dels sectors de cooperatives i de fundacions d’habitatge i dels gestors 
de polítiques socials d’habitatge de Catalunya, la Federació de Cooperatives 
d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’habitatge de Catalunya, 
l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge 
Cooperatiu), així com l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de 
Catalunya (GHS), per a la cessió de sòl i finques per a la construcció de nou habitatge i 
rehabilitació d’edificis públics d’habitatges a la ciutat de Barcelona per al seu destí a 
protecció oficial i a polítiques socials, en règim de lloguer social i dret d’ús 
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(cohabitatge), que l’integrarà com a document annex, a fi i efecte d’afegir en l’objecte 
del conveni sòls i finques de caràcter demanial i també per regular, de forma 
diferenciada, el procediment d’atorgament i les condicions de la concessió 
corresponent. APROVAR les propostes de modificació de les clàusules del Conveni marc 
que es concreten en l’informe jurídic que consta a l’expedient que incideixen en la 
simplificació, claredat i transparència del procediment d’assignació i atorgament dels 
drets de superfície i concessions demanials sobre els solars i finques incloses en el 
Conveni, així com en el suport econòmic municipal; i APROVAR, en conseqüència, el 
text refós del Conveni marc que les incorpora i que s’adjunta al present acord. 
ESTABLIR que la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal ratificarà, si 
s’escau, una vegada complimentat el pertinent tràmit d’informació pública, els actes 
d’assignació i atorgament dels drets de superfície i concessions demanials sobre els 
solars i finques que adopti la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació i Presidenta de 
l’IMHAB en execució del Conveni, ja es tractin de béns patrimonials com de béns 
demanials i que la incorporació en el fins del Conveni i retirada d’aquest de nous sòls i 
finques, ja siguin demanials o patrimonials, es durà a terme pel propi Plenari del 
Consell Municipal. CONFERIR expressament a l’IMHAB, de conformitat amb l’article 
3.1.g) dels seus Estatuts la realització, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, dels actes d’atorgament de les escriptures públiques de constitució dels 
drets de superfície així com del conjunt de gestions i altres actes de domini, disposició i 
administració previstos en el propi Conveni per al compliment dels seus fins, també 
respecte dels sòls i finques de caràcter demanial que ja estiguin incorporats al Conveni 
i els que s’hi puguin incorporar amb posterioritat; i ATORGAR a l’IMHAB l’apoderament 
necessari per procedir a tal efecte, havent de donar compte a l’Ajuntament de la 
constitució, transmissió, modificació i extinció dels drets reals de superfície, així com 
dels actes de gravamen, sobre aquests béns de naturalesa demanial, i liquidar i si 
s’escau ingressar anualment els resultats obtinguts. FACULTAR àmpliament a la 
Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona i també com a Presidenta de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, per a la signatura de l’addenda prevista en el 
punt primer i del text refós referit en el punt segon, i en relació als béns demanials, per 
a l’adopció i formalització dels actes resolutoris específics d’assignació i atorgament de 
la concessió demanial sobre els solars i les finques incorporades en el propi Conveni i 
que siguin aptes per a les seves finalitats, així com l’adopció i formalització d’altres 
actes o acords específics per a l’execució del Conveni que se’n derivin. PROCEDIR a la 
inscripció de l’addenda i del text refós del Conveni en el Registre de Convenis de 
conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/2597) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta l’Ajuntament de 
Barcelona, a través del CEB i del IMEB, a la instal·lació de plaques solars a tots els 
centres educatius de la ciutat de Barcelona a fi i efecte de fer dels centres educatius 
espais actius de transició ecològica, centres d’ensenyament comunitari i ciència 
ciutadana i vectors de la 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 
municipal, en un termini màxim de 6 mesos, presenti en el marc de la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports un informi on es detalli: 1- L’estat de tots els 
equipaments esportius impulsats durant els Jocs Olímpics i Paralímpics del 1992. 2- La 
previsió de reforma o rehabilitació, si s’escau, d’aquests equipaments. 3 - Un pla 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 per exemple, 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 crear 
una Escola de Segona Oportunitat Itinerant, que es desplaci pels barris de Barcelona 
amb l'objectiu de donar suport als joves que ni estudien ni treballen i que hagin quedat 
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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.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/2635) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 
de la Generalitat a mantenir els concerts educatius de l’escola diferenciada. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

10. – (M1923/2615) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal, 
que forma part del Consorci d’educació, a instar al Departament d’Educació a mantenir 
el concert a les escoles concertades, inclosos els concerts dels centres diferenciats, per 
tal de garantir la llibertat d’elecció dels pares del projecte educatiu pels seus fills. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/2604) Que el Govern municipal presenti a la propera sessió ordinària de la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un informe complet sobre l’emancipació 
juvenil complementari a l’enquesta a la joventut 2020. 

12. – (M1923/2603) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti en un termini breu de temps 
els resultats de la Diagnosi d'Accessibilitat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/2618) Que el govern garanteixi, abans de finalitzar el mes d’octubre, el 
pagament de la subvenció extraordinària als esplais i agrupaments que es va 
comprometre amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i que expliqui en 
aquesta comissió els motius del retràs reiterat en el pagament de la mateixa. 

14. – (M1923/2621) Que el Govern Municipal informi en aquesta mateixa Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports, així com de forma escrita, de la raó per la qual l’acord 
anomenat de bicapitaltat no s’ha materialitzat 18 mesos després del seu anunci per 
l’alcaldessa i el president del govern central en res tangible, de l’estat del Pacte de co-
capitalitat 2020, incloent la relació de beneficiaris de la ciutat tant del sector cultural 
com del científic i com se n’ha determinat el repartiment, així com dels avenços 
realitzats amb el ministeri de cultura per tal que Barcelona s’erigeixi com a co-capìtal 
de la cultura i la ciència en els horitzons 2023 i 2030. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/2609) Que es realitzin les gestions necessàries des de l'Ajuntament perquè 
Barcelona torni a ser punt de sortida i / o arribada d'alguna de les etapes en el 
recorregut de la volta ciclista a Espanya.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/2632) Instar al govern municipal a elaborar en el termini de 4 mesos un 
Informe sobre les eventuals responsabilitats de l’Ajuntament de Barcelona respecte les 
reclamacions judicials dels promotors de l’Hermitage. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/2614) Instem al Govern municipal que, amb coordinació amb el Consorci 
d’Educació, presenti en el termini màxim de tres mesos un calendari amb la data de 
finalització dels mòduls prefabricats (“barracons”) a la ciutat de Barcelona. 

De Regidora no adscrita:

18. – (M1923/2605) Instem al Govern Municipal a realitzar campanyes de sensibilització 
(acompanyada dels recursos necessaris) tant aviat com sigui possible, per tal d’oferir el 
suport necessari a les dones embarassades que afronten soles un embaràs i durant la 
posterior maternitat 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2608) Ha rebut el Govern Municipal a les associacions de veïns signants del 
Pacte per l'Habitatge Públic a Glòries per escoltar les seves peticions i propostes? I en 
aquest cas, quines solucions se'ls ofereix?

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/2634) Quin és el procés i el criteri de selecció per a la ubicació i instal·lació de 
monuments i obres a la ciutat, i quin és l’òrgan que pren aquestes decisions 
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/2601) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/2104) acceptat pel Govern municipal en la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports del 18 de maig de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2104) Que 
l’Ajuntament lideri, juntament amb la Generalitat, el disseny, constitució i consolidació 
d’un consorci que aplegui totes les competències, experiència i recursos públics i 
privats del conjunt dels actors culturals de la ciutat, tant del camp de la formació com 
del de la producció, amb l’objectiu de presentar una candidatura capaç de competir 
amb les màximes possibilitats perquè Barcelona obtingui la nova comunitat de 
coneixement i innovació dedicada als sectors culturals de l’European Institut of 
Innovation & Technology, i es refermi i desenvolupi així com a referent europeu i global 
en matèria de creativitat cultural. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/2619) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la següent 
proposició: (M1923/1825) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el 
govern municipal estableixi, un pla de rescat i suport al CEM Mundet i que permeti 
seguir desenvolupant a la Federació Catalana d’Esports per a persones amb 
discapacitat intel·lectual (ACELL) de forma preferent i unificada el seu programa 
esportiu: - Que la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (ACELL) pugui desenvolupar el seu projecte esportiu, pedagògic i inclusiu 
en condicions òptimes. - Que el CEM Mundet esdevingui un centre esportiu de 
referència a nivell de ciutat i metropolità per a la pràctica esportiva per a persones amb 
discapacitat. - Que s’impulsi, amb els recursos necessaris, el vessant inclusiu del centre. 
- Que aquest pla de rescat i suport estigui liderat per l’IBE i l’IMPD i sempre 
acompanyat de la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (ACELL).

Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/2607) Que el Govern Municipal informe de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada per aquesta comissió el passat mes de juliol, amb el següent contingut: La 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport de l'Ajuntament de Barcelona insta el 
Consorci d'Educació de Barcelona a: Presentar, abans de la fi de 2021, un informe 
sobre la prevenció de l'assetjament escolar a la ciutat, que reculli els protocols i 
recursos existents per a la prevenció, detecció, assessorament, acompanyament i 
mediació en els casos d'assetjament escolar, així com la formació per els professionals i 
l'alumnat dels centres educatius, incloent una anàlisi sobre els resultats i efectivitat 
d'aquests protocols i recursos i la detecció d'oportunitats i propostes de millora, tenint 
en compte els criteris següents: a) Fomentar els espais de formació, creant trobades 
entre els professionals per millorar els processos, protocolitzant les accions pertinents 
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sempre que es tingui en compte l'assessorament i les aportacions de les diverses 
entitats referents en aquesta matèria, així com promovent la cooperació entre els ens 
educatius de la ciutat. b) Posar a disposició dels centres educatius un conjunt de 
mesures de vigilància per a la immediata detecció i eradicació dels possibles casos 
d'assetjament escolar físic o psíquic, així com un programa de formació i sensibilització 
entre els joves d'aquests centres, per evitar els casos d'assetjament escolar. c) Revisar 
els protocols existents com el "Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
l'assetjament entre iguals" i que s'implementin Programes de Mediació Escolar per 
actuar i prevenir davant l'assetjament escolar en els diferents centres educatius de la 
ciutat. d) Posar en marxa el circuit de professionals i agents implicats (AMPA, alumnes, 
etc.) per garantir l'efectivitat de les derivacions i les actuacions que es realitzin. e) 
Organitzar durant el curs activitats de divulgació adreçades a professors, famílies i 
alumnes, per facilitar la detecció de l'assetjament escolar i com afrontar-lo, formant en 
la resolució pacífica de conflictes, en la tolerància, i privilegiant la mediació escolar com 
a forma de resoldre'ls. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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