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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  16 de gener de  2018 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  La salut mental a Barcelona 2016. 

 

2.-  La dimensió social de la pràctica esportiva. Accions de suport per garantir l'accés universal a la 

pràctica esportiva. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/7845) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar sobre 

les polítiques culturals de la ciutat. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (20180017) AUTORITZAR l'adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats saludables, de 

conformitat amb els informes i antecedents que obren en l'expedient de referència i DONAR 

compte del present acord a la Secretaria General de la FEMP. 

 

5.-  (EM 2017-10/19) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de l’entitat pública 

empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva denominació 

per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, aprovada inicialment per 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, en el 

sentit que assenyala l’informe de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions 

que figura a l'expedient; PUBLICAR el present acord i la modificació dels Estatuts en el 

Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal; FACULTAR, indistintament, el 
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President i el Secretari del Patronat Municipal de l’Habitatge, en endavant Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la 

plena efectivitat d’aquest acord. 

 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

6.-  (20075011) ACORDAR la continuïtat del contracte de gestió dels serveis públics numero 

07C00001 en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i explotació del  Camp de 

Fútbol Parc de la Catalana, adjudicada a l'entitat Club de Futbol Barceloneta, amb NIF 

G58044108, adjudicada per la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social en sessió de 24 

d'abril de 2007, per raó d'interès públic i per tal de garantir la continuïtat dels serveis fins com a 

màxim el 31 de juliol de 2018. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar l'acord a les 

dependències del Districte de Ciutat Vella. RESTABLIR l'equilibri economicofinancer del 

contracte esmentat, en el sentit de subvencionar per un import de 24.182,94 euros, com a 

conseqüència de la meritació de l'impost sobre béns immobles no prevista en la documentació 

preparatòria del contracte, sense perjudici del resultat de la liquidació. AUTORITZAR, 

DISPOSAR i OBLIGAR  la despesa de 24.182,94 euros, a favor de Club Futbol Barceloneta, 

amb NIF G58044108, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la formalització 

dels documents necessaris pel compliment del present acord. 

 

c)  Proposicions 

 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/7846) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

comprometre's fermament amb les polítiques de joventut. Aquest compromís implica, entre 

d'altres aspectes: - La recuperació de la Regidoria de Joventut. - Un acurat seguiment del Pla 

Jove 2017-2021 i una definició de prioritats. - Un impuls al Pla per al foment de l'ocupació 

juvenil de qualitat 2016-2020. - L'elaboració del Pla d'Equipaments Juvenils 2016-2023. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/7835) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal que presenti en el termini de 3 mesos un informe que reculli: - Les places 

residencials incloent les Housing First per districtes per persones sense llar que estaran 

disponibles durant l'any 2018 i 2019 i el número d'educadors disponibles. - En el termini d'un 

mes convocar una reunió amb els grups municipals sobre el diagnòstic i intervenció dels 
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assentaments irregulars que hi ha a la ciutat de Barcelona. - El compromís de fer reunions 

trimestrals amb els grups municipals per analitzar les accions fetes fins el moment i les noves 

accions per ajudar a les persones sense llar.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/7826) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a establir les condicions necessàries per adquirir l'edifici de la plaça Eivissa núm. 17, 

per consolidar-lo com a equipament d'entitats juvenils. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/7850) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Realitzar un informe, a 

presentar en la propera Comissió de Plenari de Drets Socials, Cultura i Esports, on se'ns indiqui: 

- En quins districtes i barris de la ciutat existeixin ocupacions il·legals amb usos perniciosos. - 

D'aquestes quines són específicament dedicades al tràfic d'estupefaents també anomenats 

"narcopisos", així com el nombre. - Quines accions s'han portat a terme pel seu abordatge 

integral i quines estan previstes amb un calendari concret. - Instar a la Generalitat de Catalunya 

la seva implicació en la cerca de solucions conjuntes. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/7838) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal a reclamar judicialment a la Generalitat de Catalunya l'import corresponent als 40 

milions d'euros pendents amb les escoles bressol de la ciutat de Barcelona des de l'any 2012 fins 

l'actualitat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/7821) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Treballar amb les entitats que treballen en l'àmbit de la garantia de drets de les persones 

transsexuals i que ofereixen suport en diferents aspectes de la quotidianitat,  incloent de forma 

transversal la perspectiva dels drets de les persones transsexuals en l'acció política de 

l'Ajuntament de Barcelona i dura a terme el 15 de març (dia de la visibilitat trans) una acció a 

diferents bancs de la ciutat pintant-los amb els colors del col·lectiutrans, on afegirem una petita 

placa amb el lema "NO A LA TRASFÒBIA" tal i com proposa l'entitat Chrysalis. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

13.-  (M1519/7847) Que el Govern municipal presenti abans de la propera preinscripció un informe 

que inclogui el calendari i dotació pressupostària corresponent per garantir que el curs 2018-

2019 tots els centres educatius ubicats en barracons tinguin una ubicació definitiva i alhora que 

inicií una revisió del mapa escolar per tal de garantir que l'obertura de nous centres està 

planificada prèviament i així evitar la situació actual. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/7836) Que el Govern municipal faci una prova pilot per posar màquines expenedores 

d'aliments, aigua i roba com s'ha fet al Regne Unit per tal de valorar que pugui ser un recurs a 

tenir en compte per ajudar a les persones sense llar. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/7827) Que el Govern municipal desvinculi el pagament de la quota mínima mensual 

d'Escola Bressol Municipal mitjançant la Targeta Solidària Barcelona, articulant altres 

mecanismes per fer efectiu l'abonament d'aquesta quota mínima, de manera que aquesta targeta 

sigui utilitzada per a necessitats bàsiques de subsistència. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/7851) Que es lliuri per escrit als grups municipals les dades actualitzades referents a: 

quantes i quines escoles bressol noves i ampliades, així com places ja s'han posat en marxa en 

aquest mandat; quantes estan en construcció -pendents de finalitzar dins d'aquest mandat-; i 

quantes estan en fase d'elaboració del projecte, així com quan estan previstes executar-les. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/7840) Que el Govern municipal adopti les mesures necessàries per garantir l'intercanvi 

d'alumnes de l'ESO en els centres educatius de la ciutat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/7848) - Quin nivell de decibels generen els vehicles i altres màquines emprats pel 

servei de neteja i recollida tant de dia com de nit, tant elèctrics, com benzina/diesel, a la nostra 

ciutat, amb la possible consegüent afectació als col·lectius vulnerables en termes de salut? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/7837) Quines accions ha fet el Govern municipal per tal d'evitar el col·lapse en els 

Serveis d'Urgències dels Hospitals de Barcelona que pertanyen al Consorci Sanitari de la ciutat 

de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/7828) Quin és actualment l'estat i el grau de desenvolupament de les polítiques 

municipals d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/7852) Quants ciutadans es troben actualment inscrits al registre de sol·licitants 

d'habitatge de protecció oficial a Barcelona i quants habitatges protegits s'han acabat i quants 
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més en preveuen acabar al llarg del present mandat, tenint en compte la programació i els 

recursos al servei de l'Ajuntament abans esmentats? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/7839) Quin és el calendari previst de construcció i posada en funcionament del nou 

camp municipal de rugbi de Barcelona? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/7849) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de setembre de 2017, amb el 

contingut següent: (M1519/6834) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al 

Govern municipal a: Acordar destinar l’edifici del Palau Municipal d’Esports de Barcelona a 

usos esportius compatible amb usos comunitaris. Presentar en el termini de tres mesos en 

aquesta comissió un projecte de remodelació i usos del Palau Municipal d’Esports de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/7841) Es requereix el Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent (M1519/4177), acceptat en la sessió de 20 de setembre de 

2016: Que el Govern municipal: - Posi en funcionament, de forma immediata, els 40 pisos 

unipersonals del servei «Housing first» per a persones sense llar cronificades per tal que tinguin 

un habitatge estable. - Procedeixi a crear 50 nous habitatges el 2017 per tal de cobrir necessitats 

i adaptar-se a la realitat del sensellarisme cronificat. - Faci un protocol amb els criteris per 

accedir a aquests tipus d’habitatges. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/7822) Quin és l'estat de l'execució dels acords presos en la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports del mes de setembre de l'any 2017: (M1519/6804) La Comissió de Drets 

Social, Cultura i Esports acorda: - Que es plantegi a mig termini la municipalització del servei 

d’acolliment d’urgència per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i 

filles. - Que a través d’aquest procés s’equipari les condicions de les treballadores d’aquest 

servei a les treballadores de serveis socials, amb les categories adequades, millorant d’aquesta 

manera les seves condicions laborals i s’avanci per la presa de decisions conjuntament entre 

usuàries i treballadores; treballant colze a colze amb la regidoria de feminismes LGTBI. - Que 

es treballi per facilitar i garantir la coordinació entre els diferents serveis de prevenció i atenció 

a la violència masclista de la ciutat, tenint en compte el conjunt de recomanacions fetes a partir 

de l’avaluació que es va fer del circuit de violències masclistes. 

 

 

VI) Mocions 

 

 


