
11 Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria de 13 de novembre de 2018. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIAL S, CULTURA 1 ESPORTS, en sessió d'11 de desembre de 2018. 

Part d'lmpuls i Control 

Proposicións 1 Declaracions de Grup: 

Es fa qonstar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

1.- (M1519/10099) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Que 
I'Ajuntament de Barcelona continu'l treballant per a l'adquisició urgen! del solar en la forma d'expropiació 
pactada del preacord assolit, situat al carrer Concepció Arenal 226, donan! així resposta a la necessaria 
ampliació de l'escola Mestre Enrie Gibert i Camins. 

Del Grup Municipal Cs: 

2.- (M1519/10140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal dins de 
l'estratégia de Salut Sexual i Reproductiva ampli'i 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 VI H. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

3.- (M1519/10121) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a: -
Unificar els tramits exigits per I'Ajuntament per a l'organització de correfocs, de manera que les calles 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 técnics municipals que col·laboren en l'organització de correfocs 
adquireixin una formació basica sobre el que suposa una manifestació festiva amb ús de pirotecnia; -
Elaborar un calendari que aplegui la totalitat de testes 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 tan! als diferents organismes municipals amb competéncies ·sobre la via pública com al 
conjunt de la ciutadania. 

Del Grup Municipal del PSC: 

4.- (M1519/10133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: que el Govern municipal 
garanteixi una cobertura de l'atenció d'emergéncies i urgéncies socials adequada a les necessitats 
actuals de risc social a la ciutat i elabori un nou plec de contractació pel Centre d'Urgéncies i 
Emergéncies Socials de Barcelona, amb la suficient dotació económica i les adients condicions laborals i 
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professionals pels treballadors i treballadores del mateix, per assolir aquest objectiu i que el servei es· 
pugui prestar amb qualitat. 

Del Grup Municipal de la CUP: 

5.- (M1519/10102) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s'assumeixi per part del 
Govern de I'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 mi llora de condicions de la plantilla. Al mateix temps assegurar que la 
modificació del plec incorpora millares laborals respecte !'anterior plec, parlades amb la mateixa plantilla 
per tal de poder avanv~r en la consecució de drets d'aquestes treballadores. 

Declaració Institucional 

• Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Donar tot el suport institucional a lotes les 
iniciatives que, en el marc de la lluita contra el VIH, es facin a la ciutat de Barcelona. 2) Reconeixer la 
tasca de donar a coneixer aquelles iniciatives sensibilitzadores amb el retroviral preventiu PREP que, 
com el centre BCN Checkpoint, informen i assessoren sobre aquest medicament i en aquests moments 
donen cobertura a totes les persones que l'estan prenent. 3) Informar als Consells de Salut de districte 
sobre !'estrategia de la Salut sexual reproductiva de la ciutat de Barcelona en materia de prevenció, 
detecció i sensibilització del virus VIH, tant per evitar el contagi com per dete.ctar quines persones han 
estat en contacte amb el virus i no en són coneixedores. 4) Demanar al Govern municipal que insti I'Estat 
a trametre el més rapid possible la proposta aprovada per unanimitat de legalitzar la prep a I'Estat 
Espanyol. 

EL SECRETAR! GENERAL, 

Jordi Cases i Paliares 
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