COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Dia: 22 de març de 2016
Hora: 9,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
A la Comissió:
1.-

Projecte IMPULSEM! Un procés de reflexió i acció sobre l’atenció social bàsica dels Centres
de Serveis Socials.
c) Informes
A la Comissió:

2.-

Model d'acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal ERC:

3.-

(M1519/2870) Que comparegui la responsable del Govern municipal en matèria d'esports per
tal d'informar sobre les actuacions previstes per pal·liar el dèficit d'instal·lacions esportives a la
ciutat.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
4.-

(M1519/2895) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a
que presenti un projecte de adquisició del Taller Masriera i la seva utilització per establir un
equipament cultural de referència a la ciutat.
Del Grup Municipal Ciutadans:

5.-

(M1519/2839) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d'una Taula de
Treball sobre l'addicció a les noves tecnologies i xarxes socials, amb l'objectiu de determinar un
pla d'acció de prevenció i intervenció en nens i adolescents davant d'aquestes conductes. En
aquesta Taula, creiem necessari que participin els tècnics, experts, entitats i els diferents Grups
Municipals.
Del Grup Municipal ERC:

6.-

(M1519/2871) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Declarar Barcelona
Ciutat amiga de les persones amb TEA i impulsar un programa de suport que contempli: 1.Que totes les persones amb TEA disposin de la "Targeta Cuida'm" com a mereixedora d'una
atenció especial. Unificar el tipus de teràpia ofertada pels CSMIJ. 2.- Engegar campanyes amb
alta repercussió mediàtica als mitjans audiovisuals i d'altres alhora que es potencia la formació
en aquest sentit a tot el personal que depengui de l'Ajuntament de Barcelona. 3.- Dissenyar un
programa amb suport específic per a la inserció laboral per a persones amb TEA. 4.- Fomentar
l'oci dirigit específicament a les persones amb TEA i les seves famílies, com per exemple: oferir
espais municipals a les associacions per tal que puguin fer teràpies i oci sense incrementar la
càrrega econòmica a les famílies amb algun membre amb TEA; impulsar sessions a cinemes i
teatres que siguin amigables amb l'autisme; promoure casals d'estiu i colònies amb suport
específic per atendre les necessitats dels nois i noies amb TEA; habilitar zones de descans
aïllades als museus, exposicions o fires, etc. 5. Que l'Ajuntament de Barcelona conjuntament
amb TMB, estudiï promoure la Targeta Rosa unificada per a tota l'àrea metropolitana a les
persones amb TEA de manera universal i gratuïta.
Del Grup Municipal PSC:

7.-

(M1519/2883) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern
municipal presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en el termini de dos mesos,
un informe sobre l'estat de manteniment dels centres d'educació públics de la ciutat així com les
previsions per l'actual mandat d'actuacions de reforma, ampliació i millora (RAM) dels
mateixos.
Del Grup Municipal PP:

8.-

(M1519/2889) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern de la
Generalitat a mantenir els concerts educatius inclosos els de l'escola diferenciada.
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Del Grup Municipal CUP:
9.-

(M1519/2875) La Comissió de Drets Socials Cultura i Esports acorda instar al govern a: Incloure la perspectiva de gènere en el si de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona per tal
que les diferents polítiques que es duguin a terme tinguin en compte la necessitat de combatre
l'invisibilització i la situació específica de les dones en l'àmbit cultural i persones LGTBI. Treballar per la recuperació de la memòria de les dones lluitadores i invisibilitzades de la ciutat
de Barcelona i que aquesta es faci visible en els diferents carrers de la ciutat com a mesura per
treballar per la visibilització de les dones de Barcelona. -Treballar per combatre el model
cultural vigent que alimenta un model patriarcal i unes relacions de desigualtat mitjançant les
diferents eines que té l'ajuntament en l'àmbit de la promoció i difusió cultural, apostant també
econòmicament per producció cultural feminista i LGTBI. - Formar a les persones responsables
de l'ajuntament en perspectiva de gènere aplicada a la cultura i que les noves contractacions de
persones i empreses tinguin com a criteri o clàusula de selecció, coneixements i competències
per treballar en l'àmbit cultural també des d'una perspectiva de gènere.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal CIU:

10.-

(M1519/2897) Que el Govern Municipal desenvolupi un Pla específic per a l'accessibilitat dels
infants amb diversitat funcional a les zones de joc que asseguri, a almenys un parc públic de
cada barri de la ciutat, una zona de jocs accessibles per a infants amb necessitats especials a les
zones ja existents per assegurar el joc inclusiu de tots els infants.
Del Grup Municipal Ciutadans:

11.-

(M1519/2840) La celebració per part de l'Ajuntament de Barcelona d'un homenatge a Miguel
de Cervantes, i en especial a la seva obra "Don Quijote de la Mancha" pels seus indiscutibles
valors universals i artistic-literaris i que idealment tingués lloc en la geografia urbana
barcelonina esmentada a la novel·la.
Del Grup Municipal ERC:

12.-

(M1519/2872) Endegar les accions pertinents per determinar la viabilitat tècnica i
pressupostària d'una proposta de Fira de Cultura al Carrer, itinerant i de periodicitat anual, que
faci de cada districte de la ciutat amfitrió de les successives edicions. Així com les accions per
tal de disposar d'un projecte d'esborrany, en el termini més curt possible, que en determini el
seu possible format i calendarització. Aquest nou esdeveniment hauria de posar en valor a
l'espai públic, totes les expressions culturals i artístiques que avui genera el teixit associatiu i
ciutadà als nostres barris.

13.-

(M1519/2873) Que en el marc del servei d'atenció a la pobresa energètica de l'Ajuntament de
Barcelona el govern municipal, conjuntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, estudiï
incloure un protocol d'actuació per tal que, quan un Centre d'Atenció Primària de Barcelona
detecti una persona que està patint o amb risc de patir, pobresa energètica el derivi als serveis
socials de referència.
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Del Grup Municipal PSC:
14.-

(M1519/2884) Que el govern municipal impulsi campanyes de sensibilització i conscienciació
sobre les malalties de transmissió sexual i el VIH, amb la participació de les entitats de la ciutat
i donant-les el suport que sigui necessari, prioritzant en les mateixes la població jove de la
ciutat. Instar a la Generalitat de Catalunya per a que faci també aquestes campanyes.
Del Grup Municipal PP:

15.-

(M1519/2890) Que se'ns informi de la mesura recollida en l'informe de la Taula de ciutat per a
l'abordatge de la venda ambulant irregular al carrer presentat el passat 9 de març de 2016 sobre
implementar la targeta de resident a Barcelona per als "manters", com a mitjà d'accés als serveis
socials "tot detallant els requisits per a la seva obtenció, calendari d'implantació, cost de la
mesura, el nombre de persones beneficiàries, així com l'aval i la justificació jurídica de la
mateixa.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:

16.-

(M1519/2896) S'han fet informes trimestrals de l'Atenció a la dependència des de la seva
entrada al Govern Municipal? Quines són les xifres de gestió de la LAPAD actualment? Com
ha afectat l'entrada del Grau I? Amb quantes persones s'ha reforçat el servei per a tramitar els
nous PIAs del Grau I?
Del Grup Municipal Ciutadans:

17.-

(M1519/2841) De quants metges disposa el sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona per a
cobrir les urgències domiciliàries durant els caps de setmana; i quan temps passa des de la
trucada del pacient fins a l'arribada del metge?
Del Grup Municipal PSC:

18.-

(M1519/2885) Quines són les accions que està portant a terme el govern municipal per
completar i actualitzar la xarxa de Biblioteques de Barcelona?
Del Grup Municipal PP:

19.-

(M1519/2891) Com té previst el Govern Municipal limitar el preu màxim de lloguer dels
habitatges del mercat privat de la ciutat de Barcelona?
Del Grup Municipal CUP:

20.-

(M1519/2876) Segons les dades que es disposen a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
i el Comissionat d'Educació i Universitats, així com als Serveis Territorials d'Ensenyament,
quantes línies públiques de P3 es tancaran el curs 2016-2017?

21.-

(M1519/2877) Quin és l'estat de la qüestió i en referència a la proposició aprovada el mes de
novembre en Plenari Municipal per la insubmissió a la reforma de la Llei de l'avortament
impulsada pel PP, que impedeix que les noies de menys de 18 anys puguin avortar sense
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consentiment dels pares o els tutors legals, i en quin termini es preveu que es facin efectius els
diferents acords presos?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal ERC:
22.-

(M1519/2874) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports en data 21 de desembre de 2015 amb el contingut següent: (M1519/1601) Que
es convoqui el primer trimestre del 2016 la taula de seguiment del projecte de megafonia
interna als autobusos on tinguin presència les entitats del sector, responsables polítics amb
capacitat de decisió i personal tècnic per valorar el resultat de la megafonia al servei
d'autobusos de TMB i la possibilitat de la seva implementació al Nit Bus.
VI) Mocions
VII)

Declaració Institucional

23.-

Suport a la plataforma "Seguir creando".

24.-

Impugnació i suspensió provisional pel Tribunal Constitucional d'alguns articles de la Llei
7/2015, de 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de
l'esport.
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