COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Dia: 15 de gener de 2019
Hora: 9,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal PP:
1.-

(M1519/10832) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del
desenvolupament i aplicació del projecte Vincles per evitar l'aïllament de les persones grans,
detallant el nombre de dispositius mòbils i usuaris per a cadascun dels districtes de la ciutat.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2.-

(EM 2019-01/01) APROVAR inicialment l’exercici de l’activitat econòmica municipal
consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal
Barcelona de Serveis Municipals, SA, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de
Barcelona i els articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. RATIFICAR el decret d’Alcaldia de data
22 de novembre de 2018, de constitució de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la
memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat econòmica.
APROVAR inicialment la Memòria justificativa de la conveniència, l’oportunitat i l’interès
públic de l’exercici de l’activitat econòmica formulada per la comissió d’estudi. APROVAR
inicialment la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la Societat Municipal Barcelona de
Serveis Municipals, SA; i EXPOSAR al públic la memòria justificativa i l’expedient per un
termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions.
c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
3.-

(M1519/10841) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dur a terme un
diagnòstic urgent sobre l'afectació que la pujada del Salari Mínim Interprofessional té en els
Centres Especials de Treball de la ciutat de Barcelona i, en base als resultats, que s'apliquin les
mesures necessàries per tal de revisar i actualitzar els convenis, contractes, ajuts i suports, tant
futurs com ja concedits, als Centres Especials de Treball.
Del Grup Municipal Cs:

4.-

(M1519/10824) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
Municipal coordinat amb la resta d'administracions públiques realitzi un pla de xoc per ajudar
als menors no acompanyats on es tinguin present: ampliació de la plantilla d'educadors socials
tant al carrer com en els diferents recursos on visquin els menors, joves tutelats i ex-tutelats.
Revisar el protocol de derivació dels recursos per evitar la rotació dels menors, joves i extutelats pels diferents equipaments de la DGAIA. Augmentar i millorar els plans d'acollida i de
formació destinats a menors, joves i ex-tutelats no acompanyats.
Del Grup Municipal ERC:

5.-

(M1519/10815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar el Govern
municipal a elaborar un cens dels professionals adscrits als diferents sectors culturals de la
ciutat, en coordinació amb el CoNCA i en col·laboració amb les associacions representatives
d'aquests sectors i les altres administracions públiques, amb l'objectiu de conèixer la veritable
població dels artistes, creadors i professionals de la Cultura a Barcelona, de valorar millor
l'impacte real de les polítiques culturals municipals i de facilitar la futura aplicació de l'Estatut
de l'Artista.
Del Grup Municipal PSC:

6.-

(M1519/10844) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l'Ajuntament de
Barcelona sol·liciti a la Generalitat i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en
qualsevol desnonament d'un habitatge, abans de ser precintat l'habitatge en qüestió sigui
preceptiva una inspecció per garantir que no existeix cap persona o mascota en el seu interior.
2. Garantir que davant de qualsevol assabentat que es presenti a l'Ajuntament per un
procediment per tapiar un habitatge i evitar la seva ocupació, s'informi al peticionari la
necessitat de garantia que no existeixi cap persona o mascota en l'interior de l'habitatge.
Del Grup Municipal PP:

7.-

(M1519/10833) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al Govern
Municipal a: 1. Elaborar una relació dels equipaments i de les places destinades a l'acolliment
dels menors no acompanyats de què disposa la ciutat de Barcelona, així com fer una anàlisi de
les mancances i/o deficiències dels centres i les millores a aplicar, en coordinació amb la
Generalitat de Catalunya. 2. Intensificar la feina d'atenció als menors incrementant la presència
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d'educadors/es i/o treballadors/es socials als centres. 3. Reforçar les mesures de seguretat,
interna i externa dels centres que acullen els menors, incrementant la presència de Mossos
d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana i elaborant plans de seguretat específics per les zones on es
detecta més presència d'aquests joves.
Del Grup Municipal CUP:
8.-

(M1519/10831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Respectar jornada
laboral de 20 hores, mantenint el servei de dilluns a divendres i respectar el lloc de feina al
personal subrogat de sala Garcilaso o bé garantir que una ubicació a un nou lloc de feina no
suposi problemes de mobilitat per a la treballadora. Que les treballadores del servei de les sales
d'estudi recuperin unes condicions laborals dignes, com ara: disposar de nou dels ordinadors de
sales per treballar o d'equips que funcionin correctament; que en cas de modificació d'horari, ha
de quedar explicitat que l'hora de 20 h a 21 h es desenvoluparà al lloc de treball establert i que
aquestes hores no poden ser acumulades a favor de l'empresa a raó de funcions administratives,
de gestió o altres serveis (retallar l'horari d'obertura -de 00 h a 01 h- va en detriment del servei);
que en cas que es consideri fer hores de reunió fora de l'horari laboral, aquestes seran acordades
prèviament amb treballadores i retribuïdes econòmicament; que les treballadores recuperin el
plus de nocturnitat no reconegut en noves contractacions des de 2012; que cal retribuir les
talleristes amb un sou digne (si es demana coneixement d'idiomes a personal nou, aquesta
competència haurà de ser retribuïda adequadament); que en el cas dels caps de setmana
d'obertura extraordinària, l'empresa haurà de mostrar preferència cap a les treballadores de sales
a l'hora de designar jornades, així com una correcta retribució salarial; que es retiri la proposta
de fer portar samarreta al personal de sales d'estudi; en cas de voler identificar al personal de
sales, un penjoll identificador semblant al que fa servir el personal de biblioteques seria una
insígnia més que suficient.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

9.-

(M1519/10842) Que el govern municipal faci públic en el termini màxim de 15 dies, el pla
d'acció social que està portant a terme en relació al ja conegut com a "Mercat de la Misèria" per
tal d'atendre socialment i donar alternatives a les persones que hi interactuen. Fer un seguiment
a nivell de ciutat orientat a prevenir l'aparició de nous mercats d'aquestes característiques. Que a
tal efecte el govern municipal convoqui de forma periòdica, un cop al mes, als grups municipals
i als regidors no adscrits per compartir la informació i fer-ne el seguiment.

10.-

(M1519/10843) Que el govern municipal garanteixi que el projecte de Vozes de la Asociación
de Músicos por la Paz pugui continuar desenvolupant les seves activitats de formació dins de
les instal·lacions de l'Institut Tecnològic Barcelona a la Trinitat Nova.
Del Grup Municipal Cs:

11.-

(M1519/10825) Que el Govern Municipal actuï de manera immediata per evitar posar en risc la
salut i la seguretat de les persones que viuen a l'edifici i al seu entorn dels baixos que estan
ocupats il·legalment a l'edifici del carrer Homer amb Escipió, on es produeixen conductes de
risc.
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Del Grup Municipal PSC:
12.-

(M1519/10845) Que es porti a terme un poliesportiu municipal d'ús escolar obert al barri al
carrer Sardenya 420, segons la petició de la comunitat educativa i veïnatge del barri del Baix
Guinardó.
Del Grup Municipal PP:

13.-

(M1519/10834) Que el Govern Municipal presenti una convocatòria extraordinària de
subvencions per a entitats familiars que desenvolupin projectes i activitats per a les famílies.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

14.-

(M1519/10826) Quin és el nombre total de beques rebutjades per a infants i joves d'entre 6 i 17
anys per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar per al curs acadèmic 2018-2019?
Del Grup Municipal ERC:

15.-

(M1519/10816) Quina és la raó de la disminució del pressupost destinat a museus i arts
plàstiques en el darrer exercici i quins han estat els seus efectes sobre l'activitat i els
professionals dels museus i centres d'exposicions municipals i dels consorcis amb presència
municipal?

16.-

(M1519/10817) El govern municipal té previst reunir-se amb les treballadores i els treballadors
del Servei d'Atenció als Homes (SAH)?
Del Grup Municipal PSC:

17.-

(M1519/10846) Es farà efectiva l'afirmació del primer tinent d'alcaldia, Sr. Pisarello, que les
obres de la biblioteca de Sarrià s'iniciaran aquest mes de gener?
Del Grup Municipal PP:

18.-

(M1519/10835) Quina ha estat la dotació pressupostària, l'import executat i l'import pendent
d'executar del pressupost per a ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges i
per a la instal·lació d'ascensors a la ciutat de Barcelona, així com el nombre d'edificis i
habitatges que s'han beneficiat d'aquests ajuts, desglossat pels diferents programes i actuacions
(detallant també el percentatge d'ajuts de les subvencions i topalls màxim de cadascun dels
programes en cada any), en cadascun dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018, tot especificant quin
import ha sufragat l'Ajuntament i quin la Generalitat de Catalunya?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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Del Grup Municipal PP:
19.-

(M1519/10836) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició següent (M1517/5837) aprovada en la sessió de 21 de març
del 2017. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a
crear un àrea d’assessorament i suport als propietaris d’habitatges afectats per ocupacions
irregulars en les oficines d’habitatge que hi ha als districtes de Barcelona.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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