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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  18 de setembre 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Inici del curs escolar 2018-2019. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/9647) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions pertinents davant l'inici del curs escolar i la situació de les noves escoles bressols i 

centres educatius de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1519/9690) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar sobre 

l'inici del curs escolar. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

4.-  (M1519/9670) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Que es presenti per al seu debat a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un 

informe que reculli el nombre d'infants a la ciutat de Barcelona que estan al corrent del 

Calendari de vacunes oficial, respecte a la totalitat, i específicament dels infants que assisteixen 

a les Escoles Bressols Municipals.  

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/9648) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal insti al Govern de la Generalitat a la construcció d'un Centre de Primera Acollida per 

a menors no acompanyats a la ciutat de Barcelona. Al mateix temps degut a la situació 

d'emergència demanem la creació d'una taula de treball per informar als grups municipals de la 

situació dels menors no acompanyats a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/9663) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: - Crear un seguit de rutes literàries que permetin conèixer a la ciutadania la vida i 

l'obra de les escriptores que van pertànyer a l'anomenada generació de "Dones del 36". - 

Organitzar diferents esdeveniments culturals (conferències, debats, exposicions, etc.) que 

difonguin les aportacions del conjunt de dones d'aquesta generació en disciplines tan diverses 

com, per exemple, el periodisme, la pedagogia, la medicina, l'esport o la política, a fi de 

promocionar i contextualitzar les rutes literàries. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/9691) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Eliminar qualsevol 

suport municipal a projectes o iniciatives que promouen la comercialització del cos de les 

dones, que obvien la relació indiscutible entre la prostitució, l'explotació sexual i el tràfic de 

persones. - Incrementar, com una línia prioritària de les polítiques contra la violència de gènere, 

els recursos destinats a l'abordatge del fenomen de la prostitució a través d'ABITS i 

especialment contra el tràfic de dones amb l'objectiu d'explotació sexual, cercant la 

col·laboració institucional necessària per aquest impuls. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/9677) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a atendre les propostes i peticions dels Col·legis Oficials de Disseny Gràfic de 

Catalunya, de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i professors de Dibuix de Catalunya, i de 

Dissenyadors d'Interior i Decoradors de Catalunya, respecte a la recuperació de l'edifici del 

Borsí, a fi de recuperar aquest espai per a la societat per a ús veïnal, però sense que perdi la 

seva essència emblemàtica com a lloc per a la projecció plàstica i artística que ja va tenir en el 

passat i pugui continuar tenint-la. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/9631) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda presentar en el termini 

d'un mes un informe amb les diferents retallades i reestructuració econòmica que s'ha produït en 

l'àrea de cultura i en els diferents museus de la ciutat, així com els criteris polítics que s'han 

utilitzat i quines conseqüències tindrà això per les treballadores. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/9671) Disposar de les anàlisis de qualitat de l'aigua, tant prèvies a l'entrada en 

funcionament de les fonts del parc d'Antoni Santiburcio com a primer refugi d'aigua de la ciutat, 

com les realitzades posteriorment a causa de l'incident i, conèixer les causes que han provocat el 

brot de gastroenteritis i erupcions que han afectat diversos infants durant el passat mes d'agost. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/9661) Instem al Govern municipal a establir de manera urgent les mesures necessàries 

per fer complir les normatives en l'àmbit de la Salut Pública davant la venda i emmagatzament 

il·legal de productes d'alimentació a les platges i carrers de la nostra ciutat, que pot ser 

perjudicial per a la salut de les persones. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/9664) Que el Govern municipal informi a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports del proper 18 de setembre de 2018 de l'estat actual de les obres de construcció dels nous 

centres educatius i les causes dels diferents retards, així com dels processos de reforma o 

reubicació d'altres centres. 

 

13.-  (M1519/9665) Que el Govern municipal dugui a terme les gestions necessàries per tal de dotar 

de desfibril·ladors a tots els casals municipals de gent gran de Barcelona, abans de la 

finalització del mandat. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

14.-  (M1519/9678) Instar al Govern municipal a establir de forma definitiva un calendari que 

estableixi els centres educatius i instituts pendents de construcció de l'anterior Pla 

d'equipaments educatius 2008-2011, així com instar a la Generalitat de Catalunya a la seva 

immediata construcció per tal d'eliminar els barracons amb que els alumnes començaran aquest 

curs 2018-2019. 

 

d)  Preguntes 
 

Del Grup Municipal Demòcrata 
 

15.-  (M1519/9672) Quin és el pla d'acció i el projecte de Can Girona? Incloent el pressupost i el 

calendari d'execució i el pressupost.  Que la resposta sigui lliurada per escrit en aquesta mateixa 

comissió. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/9649) Quins són els motius per reduir durant l'agost l'horari d'apertura dels Centres de 

Serveis Socials a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/9692) Quin és el motiu del tancament del Centre de Menors no acompanyats 

d'Hostafrancs? 

 

18.-  (M1519/9693) Quina és la situació a dia d'avui dels locals ocupats utilitzats com infrahabitatge, 

la composició de les famílies i la situació dels menors que hi viuen i quins són els propòsits 

d'actuació del govern davant aquesta situació? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/9679) Quin ha estat el paper de l'Ajuntament de Barcelona i de les diferents 

administracions davant la visita a diferents equipaments de la ciutat per part d'una delegació del 

Comitè Olímpic Internacional en preparació d'una possible candidatura per organitzar en un 

futur uns Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern i quin és el capteniment del Govern Municipal al 

respecte, i quines accions té previst l'Ajuntament envers aquesta qüestió? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/9666) Que s'informi de l'estat d'execució del prec amb número de registre 

(M1519/9259) atès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 19 de juny de 2018 amb 

el contingut següent: (M1519/9259) Que el Govern municipal presenti un informe per escrit, 

durant la celebració de la present Comissió, de les actuacions realitzades a la xarxa 

d’instal·lacions esportives municipals de la ciutat durant aquest mandat, amb les dades exactes 

de les inversions, manteniments i adaptacions, i dades territorialitzades de les mateixes. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/9680) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent (M1519/9288), acceptat en la sessió de 19 de juny de 

2018: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al Govern municipal a donar 

solució a la demanda no atesa de places escolars públiques de P3 i ESO per al curs 2018-2019, 

així com a buscar una solució pactada amb els diferents agents afectats per tal de mantenir un 

grup de P3 a l’Escola Ausiàs March per al proper curs. Aquesta decisió estarà subjecte a que al 

final del procés de matriculació hi hagi 12 alumnes matriculats en aquesta escola. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


