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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 14 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 17 de gener de 2023

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

1. – (M1923/4777) Que comparegui el màxim responsable del Govern Municipal per 
informar sobre l'Operació Fred en relació amb les persones sense llar que actualment 
viuen a Barcelona.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

IV) Part decisòria / Executiva

2. – a) Declaracions en expedients de contractació

b) Ratificacions
c) Propostes d'acord

3. – (20220329) APROVAR inicialment el Reglament del Consell Municipal de l’Esport de 
Barcelona, d’acord amb l’establert a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona (ROM); SOTMETRE’L a informació pública per un període de 
30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’establert als articles 49.b) 
de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 112 del ROM. 

4. – (2022113-IMPD) ADJUDICAR el contracte núm. 2022113, que té per objecte el servei 
de transport porta a porta de persones amb mobilitat reduïda del municipi de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible per un import de 
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12.618.300,41 euros a favor de l’UTE TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL,SA/TAXI AMIC, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la millor oferta qualitat-preu. 
ESTABLIR l’import de la garantia definitiva en el 5% del pressupost net, que serà 
constituïda mitjançant retenció de preu de la primera factura del contracte. REQUERIR 
a l’empresa adjudicatària a per a formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Sergi 
Morera Vizcaino, Cap de Planificació i Avaluació de l´Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat. 

d) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/4761) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a, de forma coordinada amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i amb totes les 
àrees municipals pertinents, elaborar una campanya informativa i de sensibilització 
sobre el climateri que inclogui: L’acostament preventiu i normalitzador a la realitat 
d’aquest procés natural, als seus efectes, i als canvis en l’estil de vida que poden ajudar 
a fer front a la nova etapa amb un bon estat de salut física, sexual i emocional. La 
informació sobre els Punts d’Informació i Atenció de les Dones (PIAD) de l’Ajuntament 
de Barcelona, així com dels Centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) del 
Servei Català de la Salut, on poden acudir per a ser acompanyades en aquest com en 
qualsevol altre moment de les seves etapes vitals. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/4771) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que des del 
govern municipal i en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona es treballi en dues 
línies d’actuació, una a llarg termini i una per la preinscripció del curs 2023-2024 que 
en breu començarà. 1. Es treballi amb el Departament d’Educació un canvi en la 
normativa de la preinscripció de primària a secundària tot garantint que les famílies 
disposen de més llibertat a l’hora de triar centres de secundària, amb més centres 
adscrits i garantint que també tenen centres concertats adscrits o si més no que no 
perden la preferència a tots els centres que es posin a continuació. 2. Es garanteixi que 
de cara a la preinscripció del curs 2023-2024 s’inclouen adscripcions transitòries en 
aquelles escoles de primària que han perdut centres adscrits de secundària que abans 
tenien, tot escoltant les demandes que diverses direccions i AFA de la ciutat han fet 
arribar els darrers mesos al Consorci d’Educació 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/4779) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a crear una taula de treball formada pels treballadors i treballadores del Servei d’Ajuda 
a Domicili (SAD) i els Grups Municipals amb l’objectiu de desenvolupar mesures de
millora tant en el servei ofert als usuaris com en les condicions laborals actuals. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/4785) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar el Govern 
municipal a presentar en la propera comissió un Informe que reculli: 1. les mesures 
adoptades pel govern municipal per evitar les ocupacions irregulars de pisos al barri del 
Raval, utilitzats pel tràfic i venda de drogues i altres, així com les acciones que té 
previst implementar fins a final de mandat per resoldre la problemàtica originada per 
la proliferació de “narcopisos” en determinades zones del districte de l’Eixample. 2. els 
resultats del pla de xoc de serveis socials transversal que ha realitzat el govern 
municipal per fer front a la situació actual de la proliferació de “narcopisos” al Raval, i 
de millora de la convivència al barri.

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/4788) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Instar el 
Govern Municipal a que insti el Consorci d’Educació de Barcelona a igualar el nombre 
d’adscripcions a instituts de totes les escoles de Barcelona. 2. Instar el Govern 
Municipal a que insti el Consorci d’Educació de Barcelona a que augmenti a 3 el 
nombre d’adscripcions a instituts pel curs 2023-24 a les escoles Fluvià, Arenal de 
Llevant, Mar Bella i Les Acàcies. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/4762) Que el Govern municipal es comprometi a implantar mesures per evitar 
la contaminació acústica, millorar el confort tèrmic a l’Escola Jacint Verdaguer i 
garantir-hi una mobilitat segura amb accions com: el canvi de finestres de l’edifici; la 
millora del carrer Lleida convertint-lo en zona 30; implantació d’un carril bici; i que 
l’estudi de mobilitat de la MPGM Fira-Model contempli una major pacificació de 
l’esmentat carrer. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/4772) Que el govern municipal impulsi en col·laboració amb el sector educatiu 
i acadèmic l’elaboració i difusió d’una campanya de caire divulgatiu per fomentar 
l’àmbit científic entre les dones i les nenes i combatre la bretxa de gènere, i visibilitzar 
els referents femenins dintre l’àmbit científic de la ciutat de Barcelona. 
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12. – (M1923/4773) Que l’Ajuntament de Barcelona concedeixi a l’Editorial Joventut, la 
medalla d’Or al Mèrit Cultural de la ciutat de Barcelona, per una trajectòria que durant 
100 anys ha contribuït a teixir complicitats entre la ciutat i els editors, escriptors, 
lectors, associacions i institucions que conformen el món cultural i social de la nostra 
ciutat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/4780) Que el Govern Municipal presenti, en la propera comissió, un informe 
detallat i actualitzat sobre les diferents accions que s'han dut a terme i els resultats de 
l'aplicació i el desenvolupament del Pla de Drets Culturals.

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/4787) Instar el Govern Municipal a quantificar el deute de la Generalitat amb 
les Escoles Bressol corresponents als cursos 20218-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022, i a requerir a la Generalitat de Catalunya per tal de que procedeixi al seu 
abonament, com a pas previ a una futura reclamació judicial. 

De Regidora no adscrita:

15. – (M1923/4768) Instem el Govern Municipal a presentar en el termini d’un mes un 
informe als grups municipals especificant la llista d’espera per a la primera visita per 
accedir als serveis socials i les visites de seguiment. Demanem que s’especifiqui per 
districtes. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/4763) Quins són els problemes que s’han trobat en els diferents convenis 
engegats per tal de mobilitzar habitatges privats cap a la Borsa d’Habitatges de 
Barcelona, i que ha comportat que no s’hagin assolit els objectius marcats en el Pla pel 
Dret a l’Habitatge? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/4781) Quants diners destina l'Ajuntament de Barcelona al pagament 
d'habitacions en pensions per allotjar famílies i persones que han perdut casa seva o 
que no disposen d'un habitatge? Aquestes persones reben algun tipus d'ajuda o servei 
per a la seva alimentació mentre estan allotjades en aquestes pensions?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4786) Quin és el nombre total d’habitatges públics, en qualsevol de les seves 
modalitats, que durant aquest mandat ( 2019-2023) ha posat l’Ajuntament a disposició 
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dels barcelonins, i quin és el nombre de solars que ha cedit l’Ajuntament a 
cooperatives d’habitatges durant el mateix període? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/4774) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a aquesta Comissió en sessió de 14 de desembre de 2020, amb el contingut 
següent: (M1923/1510) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
municipal a: 1. Ampliar l’any 2021 el servei de consignes per tal que les persones sense 
llar puguin guardar les seves pertinences, ja que en aquests moments només disposen 
de dos espais en tota la ciutat. 2. Realitzar tots els esforços possibles, de la ma de les 
entitats que treballen amb les persones en situació de sensellarisme, per poder oferir 
més espais de dutxa, consigna i descans descentralitzats per la ciutat de manera 
excepcional pels primers mesos de l’any 2021 i de cara a fer front a la pandèmia de la 
covid-19. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/4782) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada en la sessió de 15 de març de 2022 d'aquesta Comissió, amb el contingut 
següent: (M1923/3561) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a posar els mitjans necessaris per superar el dèficit d'instal·lacions i 
infraestructures esportives existents a la nostra ciutat i complir els paràmetres marcats 
pel Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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