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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  17 d'abril de  2018 

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.-  L'educació al llarg de la vida a Barcelona: educació post-obligatòria i pràctiques educatives 

comunitàries. 

 

2.-  Programa l'Esport Inclou. Informe de progrés. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8798) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 

explicacions sobre la suspensió de la Barcelona World Race que estava prevista que es realitzés 

a l'any 2019. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/8805) Que comparegui el responsable del Govern municipal d'educació per tal 

d'informar sobre quin és el model del govern d'Escoles Bressol Municipals de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (EM 2017-12/24) ESMENAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material que 

figura en l’acord del Plenari del Consell Municipal en la sessió del 23 de març de 2018, en 

relació a la data de l’informe de resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal 

del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a l’acord de la Comissió 

d’Economia i Hisenda de 5 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació de la iniciativa 
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econòmica per a la participació com a soci en la societat mercantil de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc d ‘habitatges de 

lloguer social, en el sentit que on diu “de data 23 de febrer de 2018” ha de dir “de data 7 de 

març de 2018”; MANTENIR inalterats la resta de pronunciaments de l’esmentat acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

6.-  (M1519/8795) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. 

Que des de l'ICUB i l'Oficina UNESCO, Barcelona, Ciutat de la literatura es promogui un mapa 

dels espais físics de la ciutat que tenen o han tingut rellevància en la història literària de la 

ciutat. 2. Que, a la vista d'aquest mapa, l'ICUB, conjuntament amb l'àrea d'Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat, estudiï una nova categoria de catalogació que, més enllà o no de l'interès 

patrimonial i arquitectònic de l'espai, consideri una figura de protecció de patrimoni immaterial. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

7.-  (M1519/8799) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda l'obertura del Centre 

d'Acollida Nocturna d'Emergències (CANE) en funció de les necessitats que tenen les persones 

sense sostre, tenint present les condicions meteorològiques i la manca de places en els albergs 

de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/8783) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta l'Ajuntament de Barcelona 

a cercar els esdeveniments esportius internacionals que consolidin la potencialitat del sector 

esportiu per a la projecció internacional de la ciutat, així com de l'esport com a motor per al 

desenvolupament socioeconòmic de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

9.-  (M1519/8806) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reafirmar el 

compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb la Barcelona World Race de la classe IMOCA, 

com a esdeveniment esportiu d'alt interès per a la ciutat i reprovar l'actitud que ha mantingut el 

govern municipal respecte la celebració d'esdeveniments esportius d'àmbit internacional a la 

ciutat de Barcelona, instant-lo a que en el termini de tres mesos presenti les conclusions del 

grup de treball Barcelona al Món. 2. Instar al govern municipal a que en el termini d'un mes 

presenti un pla de suport a la Fundació per a la Navegació Oceànica per a la realització de les 

futures edicions de la Barcelona World Race de la classe IMOCA a la ciutat. 3. Instar al govern 

a informar sobre l'estat dels projectes educatius i de recerca que la Fundació per a la Navegació 

Oceànica realitzava junt amb l'UNESCO arran de la celebració de la Barcelona World Race així 
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com el Pla Industrial i de Desenvolupament d'activitats d'investigació i desenvolupament 

lligades al sector nàutic i els Plans de capacitació professional per lluitar contra l'exclusió social 

i fracàs escolar. 4. Instar al govern municipal que presenti un pla de suport i dinamització a la 

pràctica esportiva de la vela, que inclogui un major suport institucional i ampliar i adequar els 

espais avui existents al Port Olímpic per a facilitar aquesta pràctica esportiva a les escoles, a les 

activitats extraescolars, a les persones amb discapacitat i també per a facilitar-ne el seu accés al 

conjunt de la població de la ciutat. 5. Aprofitar l'oportunitat que suposarà precisament la 

reconversió del Port Olímpic de Barcelona per a donar el màxim protagonisme al sector de 

l'esport nàutic ampliant i a la vegada impulsar un hub d'economia blava, que aprofundeixi en 

l'emprenedoria lligada al sector nàutic. Treballar aquesta proposta amb col·laboració amb els 

centres de recerca i universitats de la ciutat, el clúster nàutic i els agents econòmics i esportius 

vinculats al sector. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/8812) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Rebutjar la decisió 

del Govern municipal d'anular la quarta edició de la Barcelona World Race que estava previst 

s'iniciés el proper 12 de gener de 2019. 2. Instar al Govern municipal i al Patronat de la FNOB a 

reconsiderar aquesta decisió i per tant, celebrar aquest esdeveniment esportiu, tal i com estava 

previst. 3. Constatar que la decisió d'anular aquesta prova nàutica perjudica la projecció 

internacional de la ciutat, tot causant una important pèrdua econòmica per Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/8780) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament faci les 

campanyes necessàries pels mitjans de comunicació que té al seu abast per tal de promoure que 

el conjunt de veïnes de la ciutat es matriculin als centres educatius de la xarxa d'escoles 

públiques, donant la informació corresponent i promovent així la xarxa pública. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/8796) Que s'apliqui la nova tarifació a les Escoles Bressol Municipal de Barcelona, tot 

incloent els canvis que el nostre grup va proposar i el govern va acceptar: el retorn a la quota de 

290 euros com a topall, tot aplicant la tarifació social a partir d'aquest màxim i que es contempli 

la possibilitat d'una quota 0 en casos prèviament justificats amb informe dels serveis socials 

corresponents. Que en conseqüència, la informació s'actualitzi de manera immediata al portal 

d'informació de les Escoles Bressol Municipal. 

 

13.-  (M1519/8797) Que el Govern municipal instal·li cadires amfíbies adaptades per a infants a les 

platges barcelonines, complementant les ubicacions d'aquest tipus d’instal·lacions ja existents i 

garantint l'assistència del personal necessari per a l'acompanyament dels infants i el bon ús de 

les cadires, abans que comenci la temporada de bany i estiu d'aquest any 2018. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/8800) Que el Govern municipal rehabiliti Torre Garcini per convertir-lo en un Casal de 

la Gent Gran abans de que acabi la legislatura. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8784) Que el govern municipal informi amb detall de la gestió de la partida 

pressupostària destinada a permetre ajustar els barems de la tarifació social de les escoles 

bressol. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8807) Que el Govern municipal faci les actuacions i gestions necessàries per fer realitat 

el projecte educatiu de 0 a 18 anys al barri de la Bordeta, ampliament reivindicat i pactat 

anteriorment, amb la construcció i posada en marxa d'una escola bressol i d'una escola-institut, 

a la que s'ha de traslladar la actual Escola Maiol, a Can Batlló. 

 

17.-  (M1519/8808) Que el Govern municipal insti al Consorci d'Educació de Barcelona a realitzar 

de forma immediata la inversió necessària per tal de solucionar les greus deficiències existents a 

l'edifici i les instal·lacions de l'Escola Estel-Guinardó. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8813) Instar al Govern municipal a recuperar el lideratge de Barcelona com a ciutat de 

referència mundial de la literatura, acollint i honorant a aquells escriptors de prestigi 

internacional, especialment si aquests han estat vinculats a la ciutat en alguna etapa de la seva 

vida. 

 

19.-  (M1519/8814) Que el Govern municipal agilitzi el procés de valoració i elaboració dels PIA, 

per tal de reduir la llista d'espera de 14.294 pendents d'atendre. 

 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/8801) Quines mesures en l'àmbit de la salut pensa implementar el Govern municipal 

per tal d'abordar les al·lèrgies i l'augment del pol·len a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/8785) En quina situació es troba actualment el projecte de transformació del Parc de la 

Ciutadella en un pol científic i quin és el calendari previst per al seu desenvolupament? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/8781) Quines són les línies mestres del Pla Director del Born CCM així com, s'ha 

realitzat un Pla Estratègic que inclou aquest Pla Director? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/8815) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent: (M1519/6827), aprovada en la sessió de 19 de 

setembre del 2017: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar al Govern 

municipal a resoldre amb urgència la problemàtica originada per la proliferació de “narcopisos” 

en determinades zones del barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella i a, entre d’altres, 

presentar a la propera Comissió: 1. Les mesures suficients, en el marc de les competències 

municipals, per evitar les ocupacions irregulars de pisos al barri del Raval, utilitzats pel tràfic i 

venda de drogues i altres. 2. Un pla de xoc de serveis socials transversal i interadministratiu per 

fer front a la situació actual de la proliferació de “narcopisos” al Raval, i de millora de la 

convivència al barri. 3. Que es traslladi a la taula de drogues aquesta realitat i es defineixin les 

actuacions necessàries. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/8782) Es requereix al Govern municipal que informi sobre l'estat dels acords aprovats 

al mes de setembre amb el contingut següent: La Comissió de Drets Social, Cultura i Esports 

acorda: - Que es plantegi a mig termini la municipalització del servei d’acolliment d’urgència 

per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. - Que a través 

d’aquest procés s’equipari les condicions de les treballadores d’aquest servei a les treballadores 

de serveis socials, amb les categories adequades, millorant d’aquesta manera les seves 

condicions laborals i s’avanci per la presa de decisions conjuntament entre usuàries i 

treballadores; treballant colze a colze amb la regidoria de feminismes LGTBI. - Que es treballi 

per facilitar i garantir la coordinació entre els diferents serveis de prevenció i atenció a la 

violència masclista de la ciutat, tenint en compte el conjunt de recomanacions fetes a partir de 

l’avaluació que es va fer del circuit de violències masclistes. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


