
Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA 1 ESPORTS, en sessió de 1 O de julio! de 2018. 

Aprovació de !'acta de la sessió de 19 dejuny de 2018. · 

Pmt d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es franscriuen a continuació 
tenennaturalesa d'actes d'impuls polític de 1 'acció del govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius reso/utoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

1.- (M1519/9409) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Espmts insta la Govern municipal a que 
en el termini de tres mesas es posi en marxa un grup de treball amb representació deis districtes 
de Sant Andreu i Sant Martí, de l'ICUB, deis grups municipals i de les entitats ve!nals 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: 

2.- (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, i representants deis diferents 
col·lectius implicats (músics, empresaris, velnes i velns, etc ... ) per tal de poder realitzar una 
nova normativa de música en vi u a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de potenciar la música 
en vi u a la nostra ciutat sense crear molesties als velns. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

3.- (M1519/9396) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acm·da instar el Govern 
municipal a reunir-se amb les treballadores del servei de teleassistencia amb l'objectiu de . 
resoldre el conflicte laboral existen!. 

Del Grup Municipal del PSC: 

4.- (M1519/9406) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acm·da: - 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 infimcia, desplegar els articles de la 
Llei d'Inffmcia 141201 O i la mili ora 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 !'actual 
govern municipal en el fons extraordinari per ~uts puntuals d'urgt'mcia social per a famílies de 
Barcelona amb infants i adolescents de O a 16 anys, conegut popularment per la Renda 0- 16 
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anys, retornan! la prestació a 12 m esos i a 100 euros per menor. - Crear un grup de treball 
d'avaluació del fons extraordinari per ajuts puntuals d'urg(mcia social per a famílies de 
Barcelona amb infants i adolescents de O a 16 anys, amb la participació de tots els grups 
municipals, les entitats deis sector i universitats per valorar el desenvolupament del fons i 
possibles accions de futur i mili ora. 

Del Grup Municipal del PP: 

5.- (M1519/9388) La Comis~ió de Drets Socials, Cultura i Esports acm·da 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 reforc; 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 Pare deis Jardins de la Creu de Pedralbes per donar servei als visitants del Monestir, i que 
aquest Pla es presentí en el tennini de 3 mesos. 

Declaració Institucional 

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport ·acm·da: Que Barcelona fa seus els principis i 
propostes continguts en la Declaració d'Incheon promulgada per la UNESCO l'any 2015 i es 
compromet a emprendre les següents accions: l. Difondre el contingut de la Declaració a la 
comunitat educativa de la ciutat. 2. Desenvolupar estrat<':gies per a fer realitat les propostes de la 
Declaració en tots aquells ambits que estiguin a l'abast de I'Ajuntament. 3. Acompanyar el 
desplegament internacional de la Declaració defensant-la en les xarxes i espai internacionals en 
els quals participa I'Ajuntament. 4. Adaptar el sistema d'indicadors de la Declaració a la realitat 
de .la ciutat, mticular-lo amb els instnunents de seguiment i avaluació ja existents, i fer una 
revisió bianual del seu grau d'implementació a la ciutat que sigui avaluada pe! Plenari de 
l'Ajuntament. 5. Crear una comissió institucional de coordinació i seguiment d'aquestes accions. 

EL SECRET ARI GENERAL, 

J ordi Cases i Palla es 
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