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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  16 d'octubre 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.-  Informe ABITS 2017. 

 

2.-  Guia pràctica: Impulsem la participació infantil en els serveis i projectes municipals. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/9844) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de la 

estratègia de suport a les persones i/o famílies que cuiden persones malaltes o dependents, 

prevista com actuació 31 de la mesura de govern per una Democratització de la Cura 2017-2020 

tractada pel Consell Plenari de 26 de maig de 2017 i amb calendari d'execució previst per l'any 

2017. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (20180228) APROVAR l’expedient 20180228 de reconeixement de crèdit per un import de 

6.081,42 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa Futurgrafic 

SCCL, amb CIF F59806711, despeses realitzades l’any 2016 i no reconegudes en l’exercici que 

li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un 

import de 6.081,42 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 

document, a favor de Futurgrafic SCCL amb CIF F59806711. 
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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: 

 

5.-  (M1519/9833) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Desenvolupar des de l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari Integral i de manera 

coordinada amb el Consorci d'Educació de Barcelona, un programa per tal de detectar patiment 

psicològic entre l'alumnat adolescent i manifestacions derivades com les autolesions i poder 

derivar i actuar amb major celeritat i a presentar-lo en aquesta comissió abans de finalitzar l'any 

2018. El programa hauria de contemplar accions formatives al personal docent, xerrades 

destinades a personal docent, educadors del lleure, monitors i famílies. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/9813) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern municipal 

presenti a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el seu Pla de Xoc davant 

l'arribada de l'hivern on s'especifiquin mesures concretes per a les persones que sobreviuen als 

carrers de la nostra ciutat.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/9807) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a que en el proper informe de l'Agència ABITS es doni la màxima informació de tots 

els plans de formació ocupacional, dels convenis de col·laboració signats fins avui, del nombre 

de dones que han aconseguit entrar en el món laboral, així com una avaluació de l'éxit 

d'ocupabilitat durant l'any 2017 i el que portem del 2018. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/9837) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Instar al Govern municipal a que, en el marc del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona, s'assumeixin les funcions d'inspecció de les places de residències de gent gran de 

titularitat pública i conveniades o concertades de Barcelona. 2. Instar al Govern municipal a la 

creació en cada Districte d'una taula de seguiment de les places públiques i conveniades o 

concertades en les residències de la gent gran per garantir el respecte dels drets dels usuaris i el 

control de l'activitat i la qualitat de servei dels centres. Aquesta taula comptarà amb la 

participació dels representants dels centres, de la Generalitat (si s'escau), del govern municipal, 

dels grups municipals i les famílies i persones residents. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/9845) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a reposar les rutes i els serveis de transport especial adaptat porta a porta amb 

microbús que han estat eliminats i incrementi tant la dotació pressupostària del servei com el 

nombre de microbusos que el realitzen. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/9826) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Instar al Departament 

d'Ensenyament a aturar els treballs d' elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els 

termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat 

educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del 

migdia. 2. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb 

tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el 

suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador 

escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa. 3. 

Traslladar els acords d'aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal i a tots 

els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del representant de l'Ajuntament 

en els respectius Consells Escolars de Centre. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/9814) Instem al Govern municipal a que en el termini de dos mesos presentin les 

mesures concretes per reduir la llista d'espera de les persones que tenen adjudicat un habitatge 

per la mesa de valoració per l'adjudicació d'habitatges per emergència social, per pèrdua 

d'habitatge. 

 

12.-  (M1519/9815) Instem al Govern municipal a incorporar diferents actes dins dels Programes 

d'activitats del Dia Internacional de Persones amb discapacitat (3 de desembre) que donin 

visibilitat als esportistes amb discapacitat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/9808) Que, en el marc de les Festes de Sant Eulàlia i en compliment del Protocol 

Festiu de la Ciutat de Barcelona, les colles infantils de diables i de bestiari de foc de la ciutat 

que participen en el correfoc infantil de Santa Eulàlia tornin a sortir a la plaça de Sant Jaume 

per la porta de l'Ajuntament, per a fer el seu lluïment i començar l'anomenat "Correfoc dels 

Petits". 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/9838) Que el CEB compleixi amb la previsió de fer l'actuació de pintura de l'Escola 

Estel durant aquest últim trimestre de 2018 i faciliti un calendari d'actuacions al centre per 

solventar les greus deficiències que pateix. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/9846) Que el Govern municipal rendeixi homenatge a títol pòstum a Montserrat 

Caballé, i en aquest sentit, iniciï els tràmits per la concessió de la Medalla d'Or de la ciutat i 

alhora, insti a la Ponència de Nomenclàtor a atorgar el nom d'un carrer a aquesta barcelonina 

universal, com a reconeixement a tota la seva trajectòria artística. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/9834) Quina és la situació actual de l'Oficina d'Atenció als Clubs esportius a la ciutat 

de Barcelona? 

 

17.-  (M1519/9835) Quins criteris s'han seguit per seleccionar la Coordinadora de la Biennal de 

Pensament Ciutat Oberta, quina relació contractual té amb l'ICUB, per quin període de temps i 

amb quina remuneració? Per què no es va fer una convocatòria oberta? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/9809) Quins han estat els motius pels quals s'ha trigat 3 anys en fer efectiu l'abonament 

de les mutualitats esportives dels infants i joves fins a 16 anys federats a la ciutat de Barcelona 

acordat a la tardor de 2015? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/9839) Quina resposta dóna el Govern a les denúncies i queixes presentades pels 

treballadors i treballadores de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona i pels seus 

representants sindicals, sobre assistència als llançaments i prestació de serveis de dependència? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/9847) En quina estat es troba el projecte d'instal·lació als Jardins del Camp de Sarrià, 

situats en els antics terrenys de l'estadi de Sarrià, d'una placa - mural o escultura on s'expliqui 

l'origen del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, fent un breu resum de la seva història 

per tal de preservar la memòria i la relació d'aquest club amb el barri de Sarrià, d'acord amb la 

declaració institucional aprovada pel Plenari del Consell Municipal el passat 31 de març de 

2017? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/9827) Quina és la resposta de l'Ajuntament a la carta rebuda des dels treballadors dels 

centres de serveis socials de la ciutat en relació a l'habitatge? 

 

22.-  (M1519/9828) Quin és el posicionament del govern respecte la proposta de centralització dels 

centres de dependència de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/9836) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 15 de maig d'enguany, 

amb el següent contingut: (M1519/8980) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

acorda: Que el Govern municipal implementi un pla de xoc per a les persones sense llar que 

contingui, entre altres, els punts següents: - Un pla urgent per augmentar el nombre de places de 

Housing First. - Posar en marxa un pla d’urgència, tot posant a disposició les places disponibles 

del CANE, del CUESB, pensions i ampliació del nombre de places concertades amb les entitats 

de la Xarxa. - Que es faci un Pla de dutxes equipades, atesa la necessitat actual. - Que es 

facilitin targetes de transport públic per als seus desplaçaments. - Que s’estudiïn fórmules 

innovadores d’accés als menjadors municipals. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1510/9854) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 19 de juny, amb el redactat següent: La Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament mantingui els criteris favorables a 

l’ampliació de MACBA, tal com en el seu moment es va preveure amb la cessió de la finca 

situada a la plaça dels Àngels número 4. Local. 2. Que l’Ajuntament cerqui de forma urgent 

l’alternativa adequada per ampliar el CAP del Raval, en el ben entès que ambdós equipaments 

poden i han de ser perfectament compatibles ja que a la ciutadania no se la pot obligar a obtenir 

un dret en detriment d’un altre. 3. Que es presenti en la propera Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports un informe on s’avaluï objectivament la idoneïtat dels diferents espais 

susceptibles de poder ubicar el CAP. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/9848) 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 de 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. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


