
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria d'11 de desembre de 2018. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA 1 ESPORTS, en sessió d'15 de gener de 2019. 

Part decisoria 1 Executiva 

Proposta d'acord 

1.- (EM 2019-01/01 ) APROVAR inicialment l'exercici de l'activitat económica municipal consisten! en la 
prestació de serveis odontológics per mitja de !'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 
deis ens locals. RATIFICAR el decret d'Aicaldia de data 22 de novembre de 2018, de constitució de la 
Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memoria justificativa de la conveniencia i oportunitat 
d'exercir l'activitat económica. APROVAR inicialment la Memoria justificativa de la conveniencia, 
l'oportunitat i !'interés públic de l'exercici de l'activitat económica formulada per la comissió d'estudi. 
APROVAR inicialment la modificació de l'article 2 deis Estatuts de la Societat Municipal Barcelona de 
Serveis Municipals, SA; i EXPOSAR al públic la memoria justificativa i l'expedient per un termini de !renta 
dies habils duran! el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions. 

Par! d'lmpuls i Control 

Proposicións 1 Declaracions de Grup: 

Es fa constar que fes Proposicions 1 Decfaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'actes d'impufs polític de /'acció del govern i no produeixen efectes jurídics corn a acles 
adrninistratius resofutoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

2.- (M1519/10841) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dura terme un diagnóstic urgen! 
sobre l'afectació que la pujada del Salari Mínim lnterprofessional té en els Centres Especials de Treball 
de la ciutat de Barcelona i, en base als resultats, que s'apliquin les mesures necessaries per tal de 
revisar i actualitzar els convenís, contractes, ajuts i suports, tan! futurs com ja concedits, als Centres 
Especials de T reball. 

Del Grup Municipal Cs: 

3.- (M1519/10824) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern Municipal impulsi 
en el marc de la Taula institucional d'adolescents i joves migrats sois, que és l'espai de coordinació del 
conjunt d'administracions públiques, un pla d'acció on es tingui present: - Ampliació de la plantilla 
d'educadors socials tan! al carrer com en els diferents recursos on visquin menors, joves tutelats i ex
tutelats. - Revisar el protocol de derivació deis recursos per evitar la rotació deis menors, joves i 
extutelats pels diferents equipaments de la DGAIA. - Augmentar i millorar els plans d'acollida i de 
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formació destinats a menors, joves i ex-tutelats no acompanyats. 

Grup Municipal d'ERC: 

4.- (M1519/10815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar el Govern municipal a 
elaborar un cens deis professionals adscrits als diferents sectors culturals de la ciutat, en coordinació 
amb el CoNGA i en col·laboració amb les associacions representatives d'aquests sectors i les altres 
administracions públiques, amb l'objectiu de conéixer la veritable població deis artistes, creadors i 
professionals de la Cultura a Barcelona, de valorar millar !'impacte real de les politiques culturals 
municipals i de facilitar la futura aplicació de I'Estatut de !'Artista. 

Del Grup Municipal del PSC: 

5.- (M1519/10844) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que I'Ajuntament de 
Barcelona sol·liciti a la instancia judicial competen! d'aplicar el protocol d'execució de les diligencies de 
llangament que en qualsevol desnonament d'un habitatge, abans de ser precinta! l'habitatge en qüestió 
sigui preceptiva una inspecció per garantir que no existeixi cap persona o mascota en el seu interior. 2. 
Garantir que davant de qualsevol assabentat que es presentí a I'Ajuntament per un procediment per 
tapiar un habitatge i evitar la seva ocupació, s'informi al peticionari la necessilat de garantía que no 
existeixi cap persona o mascota en !'interior de l'habitatge. 

Del Grup Municipal del PP: 

6.- (M1519/1 0833) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al Govern Municipal a: 1. 
Elaborar una relació deis equipamenls, i de les places destinades a l'acolliment deis menors no 
acompanyats de qué disposa la ciutat de Barcelona, així com fer una analisi de les mancances i/o 
deficiéncies deis centres i les millares a aplicar, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya. 2. 
Intensificar la feina d'atenció als menors incrementan! la presencia d'educadors/es i/o treballadors/es 
socials als centres. 3. En aquells casos que, I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
considerin necessarís, reforgar les mesures de seguretat deis centres que acullen a menors i de les 
zones on es detecta més presencia d'aquests joves en situació de conflicte i, si s'escaigués, elaboran! un 
pla específic. 

Del Grup Municipal de la CUP: 

7.- (M1519/1 0831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Respectar jornada laboral de 20 
hores, mantenint el servei de dilluns a divendres i respectar ellloc de feina al personal subroga! de sala 
Garcilaso o bé garantir que una ubicació a un nou !loe de feina no suposi problemes de mobilitat pera la 
treballadora. Que les treballadores del servei de les sales d'estudi recuperin unes condicions !abarais 
dignes, com ara: disposar de nou deis ordinadors de sales per treballar o d'equips que funcionin 
correctament; que en cas de modificació d'horari, ha de quedar explicita! que !'hora de 20 h a 21 h es 
desenvolupara al !loe de treball establert i que aquestes hores no poden ser acumulades a favor de 
!'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 lora de l'horari 
laboral, aquestes seran acordades préviament amb treballadores i retribu'fdes económicament; 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 
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competencia haura d~ ser retribu'ida adequadament); que en el cas deis caps de setmana d'obertura 
extraordinaria, !'empresa haura de mostrar preferencia cap a les treballadores de sales a l'hora de 
designar jornades, aixi com una correcta retribució salarial; que es retiri la proposta de ter 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 insignia més que suficient 

Declaració Institucional 

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reforvar i defensar les polítiques per · 
l'abordatge integral de les violencies masclistes municipals, així com posar en valor la Llei Organica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violencia de genere i la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violencia masclista i el Pacte d'Estat Contra la 
Violencia de Genere, mares legals imprescindibles per lluitar contra aquest gravissim problema que té la 
seva genesi en una cultura profundament antidemocratica i que parteix de la idea de la superioritat de 
l'home sobre la dona. 2. Manifestar el seu rebuig cap a qualsevol tipus de violencia masclista i el seu 
compromís en la lluita perla seva eradicació així com la protecció i suporta les dones víctimes d'aquesta 
violencia que s'exerceix diariament contra molles dones i que representa una greu vulneració deis drets 
humans fonamentals. 3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 
l'eliminació o minoració de les mesures de protecció de la dona davant de la violencia masclista, així com 
el drama social i les conseqüencies que té per a les víctimes. 4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de 
qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les 
mesures de protecció de la dona, donan! així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un 
altíssim risc d'agreujar aquesta xacra social, acords que volen normalitzar el discurs masclista i 
desigualitari de la ultradreta. 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
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