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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  10 de juliol 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.-  Atenció residencial a persones grans. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/9387) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte dels 

acords amb l'entitat "Barcelona con la Selección" perquè aquesta pogués organitzar la 

visualització dels partits del Mundial de Futbol que ha disputat la Selecció Espanyola, en una 

pantalla gegant, al camp municipal de futbol de l'Àliga. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'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: 

 

3.-  (M1519/9409) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta la Govern municipal a que 

en el termini de tres mesos es posi en marxa un grup de treball amb representació dels districtes 



 

Ref:  CCP 7/18 Drets Socials, Cultura i Esports 
v.  6/ 7/ 2018     9: 3 

2 

de Sant Andreu i Sant Martí, de l'ICUB, dels grups municipals i de les entitats veïnals i 

culturals representatives de l'entorn de la Torre del Fang per poder definir els usos i propostes 

d'execució del projecte de remodelació i de la seva posada en funcionament. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

4.-  (M1519/9381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a la 

creació d'una taula de treball amb els diferents grups municipals per tal de poder realitzar una 

nova normativa de música en viu a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de potenciar la música 

en viu a la nostra ciutat sense crear molèsties als veïns. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

5.-  (M1519/9396) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a reunir-se amb les treballadores del servei de teleassistència amb l'objectiu de 

resoldre el conflicte laboral existent. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

6.-  (M1519/9406) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que s'insti el govern 

de Catalunya a aplicar els recursos necessaris per a la lluita contra la pobresa infantil així com 

augmentar la inversió pública en protecció social per a la infància, desplegar els articles de la 

Llei d'Infància 14/2010 i la millora de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania. - 

L'Ajuntament de Barcelona, renova el seu compromís contra la desigualtat social, en especial 

en aquelles situacions que comporten pobresa infantil. - Revertir les retallades de l'actual 

govern municipal en el fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de 

Barcelona amb infants i adolescents de 0 a 16 anys, conegut popularment per la Renda 0-16 

anys, retornant la prestació a 12 mesos i a 100 euros per menor. - Crear un grup de treball 

d'avaluació del fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de 

Barcelona amb infants i adolescents de 0 a 16 anys, amb la participació de tots els grups 

municipals, les entitats dels sector i universitats per valorar el desenvolupament del fons i 

possibles accions de futur i millora. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/9388) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a elaborar un Pla d'impuls de l'activitat cultural i turística en el Reial Monestir de 

Santa Maria de Pedralbes i els seus voltants, que inclogui principalment el reforç de l'activitat 

museística al Monestir, la gestió de la restauració i l'ús d'acord amb la qualificació urbanística 

de les casetes ubicades a la Baixada del Monestir, i la instal·lació d'un quiosc-bar en l'esplanada 

del Parc dels Jardins de la Creu de Pedralbes per donar servei als visitants del Monestir, i que 

aquest Pla es presenti en el termini de 3 mesos. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/9410) Que el Govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona es reuneixi amb els 

representants de la parròquia de Santa Anna i treballi l'abordatge de les mesures i recursos 
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necessaris per a que es pugui continuar realitzant l'atenció i acollida de persones sense llar, tot 

garantint la coordinació amb els serveis socials i minimitzant, alhora, les possibles molèsties als 

veïns de l'entorn. 

 

9.-  (M1519/9411) Que el Govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona revisi el sistema de 

relació i comunicació entre usuaris i prestadors del servei d'atenció domiciliària quan hi ha 

alguna incidència quotidiana i garanteixi que sigui el mateix per a tota la ciutat, 

independentment del gestor del servei. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/9397) Que el Govern municipal informi de l'estat actual de les obres de construcció 

dels nous centres educatius, així com dels processos de reforma o reubicació d'altres centres, i 

es comprometi a fer entrega d'aquests espais educatius l'1 de setembre. 

 

11.-  (M1519/9398) Que el Govern municipal es comprometi a realitzar les accions necessàries 

davant l'IMHAB, per ta que en aquest mes de juliol els sigui comunicada una data definitiva 

d'entrada de les 26 famílies als seus respectius immobles, i si al primer de setembre no pot ser 

efectiu que s'adquireixi el compromís compensatori envers les famílies, ja sigui en forma de 

reallotjaments provisionals i/o resarciments pels perjudicis causats. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/9407) Instar el Govern municipal a realitzar un nou tancament perimetral per a l'escola 

bressol municipal El Niu, que garanteixi la privacitat i seguretat dels i de les infants de l'escola. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/9389) Instar el Govern municipal a assolir un compromís polític amb el nou govern de 

la Generalitat per tal de donar compliment al Conveni d'Equipaments Socials 2005-2007, 

concretant l'exercici, el calendari i el pressupost de cada residència i centre de dia de gent gran 

que resta pendent, començant la construcció de la residència al carrer Benavent abans de 

finalitzar el mandat municipal. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/9382) El Govern municipal és compromet a assumir l'acord de la passada Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esport (juny 2018) per tal de mantenir l'espai de la Capella de la 

Misericòrdia com ampliació del MACBA i buscar un nou emplaçament pel CAP del Raval 

Nord? 

 

15.-  (M1519/9383) Quines accions ha fet i pensa fer el Govern municipal per tal de millorar les 

condicions laborals dels treballadors de teleassistència? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/9408) Quin és el capteniment del Govern municipal davant la situació dels i de les 

professionals del servei municipal de teleassistència i de les seves condicions de treball, en 
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aquest moment en vaga, i que treballen en una seu que te indicis de patir el "síndrome de 

l'edifici malalt"? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/9390) Quins criteris de transparència i igualtat d'oportunitat entre totes les persones 

sol·licitants d'un habitatge de protecció oficial s'utilitzen per a l'adjudicació dels habitatges 

cedits a cooperatives en model de cessió d'ús? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la 

resposta que es doni en aquesta Comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/9379) Quin és el motiu de que s'hagin denegat més targetes solidàries aquest any 2018 

respecte l'any anterior (2017), han canviat els requisits? 

 

19.-  (M1519/9380) Ha començat ja el procés d'internalització del projecte "A peu de carrer" i en 

quin punt es troba? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

VI) Mocions 

 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


