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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 d'abril de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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 Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3843) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoda: Que l’Ajuntament 
de Barcelona iniciï les negociacions amb la Generalitat de Catalunya per implementar el 
model Barnahus en un centre a la ciutat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/3851) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
impulsi un pla de suport a les entitats del tercer sector social que reben derivacions 
d’usuaris dels serveis socials, el pla haurà de comportar: - Subvencions bianuals, tal i 
com permet la normativa. - Una taula estable de coordinació de cada districte que, 
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amb freqüència mensual, aplegui a les entitats que reben derivacions dels serveis 
socials, els serveis socials de cada districte i a la gerència per poder establir 
col·laboracions i/o exposar necessitats concretes. - En el cas de les entitats que 
distribueixen materials de primera necessitat de manera periòdica, la possibilitat 
d’acreditar vehicles i/persones per poder carregar i descarregar. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/3831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: PRIMER: Incorporar la figura professional d'un intèrpret de Llengua de signes a la 
plantilla de l'Ajuntament de Barcelona o, si no és possible en aquests moments, 
estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per dur a terme la prestació d'aquest servei a 
través de la contractació pública d'empresa externa o la subscripció d'un conveni amb 
una associació o federació que pugui oferir aquest servei de manera continuada; de 
manera que el col·lectiu afectat pugui fer les funcions de comunicació en les seves 
relacions amb la corporació local. SEGON: Possibilitar a les persones amb discapacitat 
auditiva la realització de gestions i tràmits en igualtat de condicions als serveis i 
dependències municipals. TERCER: Tenir la presència d'intèrpret de Llengua de signes 
tant als Plens de la corporació, com als actes institucionals organitzats per l'Ajuntament 
de Barcelona, possibilitant a tots els veïns la seva participació real i integrada en 
aquests. QUART: Incloure al Pla de Formació destinat als empleats públics de 
l'Ajuntament tant l'aprenentatge inicial de la Llengua de signes com el seu 
perfeccionament, i realitzar accions de foment i sensibilització quant a la necessitat de 
formació i ús per part d'aquests. CINQUÈ: Que en els procediments de selecció de 
l'Ajuntament de Barcelona es valori de manera justa i equitativa el coneixement 
acreditat de Llengua de signes. SISÈ: Incloure jocs a la Llengua de signes als parcs 
infantils per fomentar el coneixement de la mateixa entre els nens del nostre municipi. 
SETÈ: Que s'estudiï la possibilitat que tot el contingut audiovisual provinent de 
l'Ajuntament de Barcelona sigui subtitulat, inclosa la retransmissió en directe dels Plens 
Municipals. VUITÈ: Instar la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions 
públiques a realitzar les accions necessàries per facilitar l'accés i la comunicació de les 
persones amb algun tipus de discapacitat auditiva als serveis públics dependents 
d'aquestes administracions.

Del Grup Municipal Valents:

4. – (M1923/3846) Instem al Govern Municipal a que des de la Regidoria de Salut s’insti a 
les regidories competents a iniciar el procediment per al tancament de tots els clubs de 
cànnabis de la Ciutat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/3854) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la 
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Generalitat de Catalunya a dictar una instrucció per tal de donar compliment a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir al menys 
un 25% d’hores lectives en castellà a tots els alumnes de Catalunya. 

c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3852) Que el govern municipal ens faciliti un calendari on figurin les dates 
d’inici i final de les substitucions de les gespes artificials de cadascun dels camps de 
futbol municipals previstos enguany, on es mostri també el nombre de clubs i equips 
afectats pel procés d’obres i que s’incorpori també una previsió d’espais alternatius on 
desenvolupar la seva activitat en cas d’endarreriment de les mateixes un cop s’iniciï la 
temporada 2022-2023. Preguem que se’ns faciliti també còpia per escrit durant el 
transcurs de la Comissió. 

7. – (M1923/3853) Que el govern replantegi la zona d’influència de les escoles bressol 
municipals per tal que en la propera preinscripció del curs 2023-2024 sigui la 
proximitat al domicili i no pas el districte municipal el que es tingui en compte per 
atorgar la puntuació per proximitat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/3829) Que el Govern Municipal insti l'AMB a vetllar i exigir el compliment de 
les normes vigents, que permeten l'accés a les persones amb algun tipus de 
discapacitat visual acompanyades dels gossos guia en el transport públic del taxi, 
perquè no es produeixi rebuig algun per part del conductor d'aquest taxi, impedint així 
la discriminació de les persones amb algun tipus de discapacitat visual en el seu dret a 
desplaçar-se.

De Regidora no adscrita:

9. – (M1923/3847) Instem el Govern Municipal a augmentar les mesures d’atenció social a 
les persones sense llar que sobreviuen al carrer a la zona del Paral·lel (des de la zona de 
Plaça Espanya fins el port). 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3835) Quines accions està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona per 
combatre la pressió estètica que pateixen dones i homes, especialment en 
l’adolescència? 

11. – (M1923/3836) Quin és l’impacte real en la ciutadania de les polítiques del temps dutes 
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a terme per l’Ajuntament de Barcelona en els darrers anys? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/3834) Quina és la raó per la qual l'Ajuntament de Barcelona no ha adquirit 
l'edifici del carrer Llenguadoc número 74-76 per destinar-lo a habitatge social?

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3855) Quina és la valoració que fa el govern municipal del bonus cultura i 
quina és la seva previsió de futur? 

14. – (M1923/3856) Per quins motius no s’ha procedit a la museïtzació de les restes 
arqueològiques trobades sota el Mercat de Sant Antoni? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3837) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/1614) atesa a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en data 19 
de gener de 2021 amb el següent contingut: “(M1923/1614) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Instar el Govern municipal a desplegar les 
mesures necessa`ries per tal de garantir l’accés de les persones discapacitades a la 
totalitat de les instal·lacions esportives municipals. SEGON.- Implementar una tarifa 
bonificada que faciliti l’accés de les persones amb un elevat grau de discapacitat a 
aquests equipaments esportius, sense tenir únicament en consideració disposar de la 
targeta rosa, tal i com ja s’ha fet des de l’ICUB en el cas dels equipaments culturals.” 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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