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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  11 de desembre 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Cap a una política pública de cultura i educació. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/10139) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 

explicacions pertinents de l'elecció del pessebre instal·lat a la plaça Sant Jaume. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (20180464) DONAR conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci privat per 

transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una societat d’economia 

mixta”(“Plec de condicions”) i els seus annexes en els quals figuren: la modificació dels 

Estatuts de l'HMB; el contracte per a la gestió de la construcció i promoció dels sòls d'HMB; el 

contracte per a la gestió del parc d'habitatges de lloguer; el pacte d'accionistes. FACULTAR a 

la societat HMB per procedir a la licitació i adjudicació del contracte per a la selecció del soci 

privat, d’acord amb el “Plec de condicions”, donant-ne compte al Plenari del Consell 

Municipal. DONAR conformitat a la modificació d’Estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, 

SA, que figura com annex a aquest acord, i que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, 

que té com objecte l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per a la 

incorporació d’un soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit en els “Plecs 
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de condicions”, precisant, així mateix, que la Junta d’accionistes podrà esmenar qualsevol 

defecte no substancial que se susciti en la tramitació de la inscripció de la modificació en el 

Registre Mercantil. DONAR conformitat a l’ampliació del capital d’HMB que haurà d’acordar 

la seva Junta d’accionistes, per un import màxim de 23.940.000 euros, d’acord amb el que 

preveu el “Plec de condicions”. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, per adoptar les 

resolucions necessàries i per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més 

adequada i una execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i a HMB. 

 

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: 

 

4.-  (M1519/10099) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Que l'Ajuntament de Barcelona expropiï urgentment el solar situat al carrer Concepció Arenal 

226, donant així resposta a la necessària ampliació de l'escola Mestre Enric Gibert i Camins. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/10140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern 

municipal en coordinació amb l'agència de salut pública ampliï els recursos en campanyes de 

detecció i prevenció del VIH així com la realització d'una campanya de sensibilització per 

lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones amb VIH. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/10121) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: - Unificar els tràmits exigits per l'Ajuntament per a l'organització de correfocs, de 

manera que les colles de foc i bestiari hagin de complir els mateixos requisits i aportar la 

mateixa documentació a tots els districtes de la ciutat; - Assegurar que els tècnics municipals 

que col·laboren en l'organització de correfocs adquireixin una formació bàsica sobre el que 

suposa una manifestació festiva amb ús de pirotècnia; - Elaborar un calendari que aplegui la 

totalitat de festes del foc que se celebren a Barcelona, on s'assenyali l'afectació temporal i 

espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.), i que sigui accessible tant als diferents 

organismes municipals amb competències sobre la via pública com al conjunt de la ciutadania. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/10133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: que el Govern 

municipal garanteixi una cobertura de l'atenció d'emergències i urgències socials adequada a les 

necessitats actuals de risc social a la ciutat i elabori un nou plec de contractació pel Centre 
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d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, amb la suficient dotació econòmica i les 

adients condicions laborals i professionals pels treballadors i treballadores del mateix, per 

assolir aquest objectiu i que el servei es pugui prestar amb qualitat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/10108) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports rebutja el pessebre que s'ha 

instal·lat a la plaça de Sant Jaume i acorda instar al Govern municipal a: a) Substituir-lo per un 

de tradicional b) Donar compte del procediment d'adjudicació del pessebre actual així com del 

seu cost per tots els conceptes. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/10102) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s'assumeixi per 

part del Govern de l'Ajuntament de Barcelona les diferents demandes que des del col·lectiu de 

treballadores del CUESB -servei essencial a la ciutat- s'estan posant sobre la taula; com pot ser 

la pujada d'un 25% del salari del conjunt de la plantilla i la millora de condicions de la plantilla. 

Al mateix temps assegurar que la modificació del plec incorpora millores laborals respecte 

l'anterior plec, parlades amb la mateixa plantilla per tal de poder avançar en la consecució de 

drets d'aquestes treballadores. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/10100) Que el Govern municipal informi del nombre total de sol·licituds que han estat 

denegades per motius de manca de pressupost de les subvencions a infants i joves per a la 

pràctica esportiva fora d'horari escolar per al curs 2018-19 i que ampliï el pressupost per tal de 

donar compliment a totes les sol·licituds que compleixin els requisits. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/10141) Instem al Govern municipal a posar en funcionament les 400 places 

d'allotjament per a persones sense llar sense tenir present la variable de la temperatura. 

 

12.-  (M1519/10142) Instem al Govern municipal que en coordinació amb el Consorci d'Educació 

realitzi una reunió urgent per informar al pares de si poden existir riscos en la salut dels 

alumnes i professors de l'escola Entença. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/10122) Que el Govern municipal, en la propera convocatòria d'ajuts públics a infants i 

adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys que practiquin esport fora de 

l'horari escolar en entitats organitzadores homologades per l'Institut Barcelona Esports, 

estableixi mecanismes i condicions que facilitin i agilitzin les gestions dutes a terme pels clubs i 

entitats esportives de la ciutat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/10134) Que s'informi sobre el balanç de l'atenció a les situacions de pobresa energètica 

a la ciutat durant els anys 2016, 2017 i 2018 fins l'arribada de l'hivern i el funcionament dels 

Punts d'Assessorament Energètic (PAE), incloent les dades sobre persones ateses, informes 

d'exclussió residencial i bons socials gestionats, ajuts municipals atorgats i grau de cobertura de 

les necessitats existents. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/10109) Que el Govern municipal insti a la Generalitat de Catalunya per tal què en el 

centre provisional d'acollida als menors no acompanyats (MENA), ubicat al carrer Calàbria 

amb Consell de Cent es procedeixi a: 1) Millorar el servei que es presta als menors no 

acompanyats en el centre d'acolliment millorant els espais de treball, tot evitant l'amuntegament 

al centre. 2) Reforçar la seguretat interna del centre adoptant les mesures necessàries per tal 

d'evitar el consum de drogues i altres estupefaents, així com els aldarulls i possibles problemes 

de convivència. 3) Reforçar la seguretat exterior del centre amb més presència de la Guàrdia 

Urbana i/o dels Mossos d'Esquadra per tal de pacificar l'entorn. 4) Promoure acords per a la 

seva repatriació i retorn als seus països d'origen. 

 

16.-  (M1519/10110) Que es lliurin als seus adjudicataris els 68 habitatges de protecció oficial buits 

de l'edifici del carrer del Cal Cisó, 50-58, de la Marina del Prat Vermell, que va finalitzar la 

construcció l'any 2017. Sol.licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en 

aquesta comissió. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/10101) Per quines causes creuen, els responsables del Govern municipal, que el 

concurs per a la Gestió del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), 

amb mesures de contractació pública sostenible, ha quedat desert i quin és el capteniment de 

futur del Govern municipal sobre aquest tema? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/10123) Quines mesures pensa prendre l'Ajuntament de Barcelona per tal d'evitar que 

els veïns i veïnes del carrer Mont-ral 37 i 39-41 i del carrer Doctor Letamendi 103 siguin 

expulsats dels seus habitatges? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/10135) Quina és la valoració del Govern municipal sobre la disminució dels indicadors 

d'atencions realitzades pel PIAD i el SARA al 2017 respecte al 2016? 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/10103) Com es farà efectiva una subrogació en jornada i salari si al plec es redueixen 

les hores del servei de les sales d'estudi a 16 hores setmanals; i per tant, com assegura el govern 

de l'Ajuntament de Barcelona, que les treballadores de sales d'estudi no veuran afectades les 

seves condicions de treball? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


