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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  13 de febrer 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.-  Consell Municipal de Benestar Social - Informe participatiu dels grups de treball, de la 

Comissió Permanent i del Plenari 2016-2017. 

 

2.-  2017. Informe de resultats. Servei d'Assessorament energètic. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/8213) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àmbit de cultura, per 

tal d'informar sobre les polítiques culturals de la ciutat. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2017/486) NO ACCEPTAR el càrrec de Patró acordat per majoria en reunió sense sessió del 

Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món, en data 1 de febrer de 2017. DEIXAR sense 

efecte l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació Privada “Els ulls del món” 

acordada en sessió del Consell Plenari de 20 de juliol de 2001, i a la vegada la ratificació 

adoptada pel Consell Plenari, en sessió de 30 de novembre de 2011, en què es va acceptar el 

càrrec de patró d’acord amb la reelecció del Patronat en la seva sessió del 20 de juliol de 2011, 

ratificar les modificacions dels estatuts i nomenament del representant de l’Ajuntament de 

Barcelona a la fundació. DEIXAR sense efecte el nomenament de la senyora Pilar Solanes 

Salse com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Ulls del 

Món. 

 

 



 

Ref:  CCP 2/18 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  9/ 2/ 2018     10: 18 
2 

 

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 Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/8209) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

presentar en un termini màxim de 3 mesos el pla estratègic pel futur de l'Estadi Olímpic Lluís 

Companys. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/8220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a la creació d'un grup de treball on estiguin presents tots els Grups Municipals i els 

tècnics experts davant l'ocupació il·legal i Narcopisos a Ciutat Vella per tal d'implementar 

mesures en els àmbits socials i de seguretat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

negociar amb l'Estat espanyol el traspàs de la titularitat del Palau del Lloctinent, per tal que 

aquest edifici pugui incorporar-se al MUHBA i completar l'espai patrimonial del museu que 

constitueix el conjunt monumental de la plaça del Rei. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8240) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Demanar al Govern 

municipal que conservi les activitats escèniques a l'Anfiteatre Grec durant l'agost, prorrogant la 

concessió iniciada al 2017 per la gestió de les mateixes i que suposava per primera vegada obrir 

l'espai a l'agost per a una oferta cultural a la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8228) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: instar al Govern 

municipal a presentar en la propera Comissió una proposta per posar fi al col·lapse actual de la 

Mesa d'emergències socials, destinada a l'adjudicació d'habitatges per a situacions d'emergència 

social. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/8200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dur a terme un acte de 

recuperació de la memòria històrica en el si del cinema Niza, abans que aquest sigui enderrocat, 

per recordar els fets que van tenir lloc l'any 1977 al presentar la FAGC. Posar una placa en el 
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mateix carrer de record als esdeveniments ocorreguts. Desenvolupar en algun dels equipaments 

públics de la Sagrada Família una exposició per explicar quina és la història del moviment 

LGTBI a la ciutat, així com del moviment feminista. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/8210) Que el Govern municipal elabori un projecte de dignificació al record dels 

campions i campiones esportius que pugui contemplar la possibilitat d'un canvi d'ubicació de 

les plaques d'homenatge. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/8218) Que el Govern municipal presenti en el termini de 3 mesos el Baròmetre de la 

Infància i les famílies i les mesures per ajudar aquestes famílies. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/8207) Que el Govern municipal denunciï els atacs vandàlics que reiteradament està 

patint la placa commemorativa de la Glorieta de la Transsexual Sònia, situada al Parc de la 

Ciutadella, a més d'obrir una investigació i augmentar les mesures de seguretat per tal d'evitar 

nous desperfectes. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/8241) Que es doni solució immediata, incloent els ajuts socials necessaris, al 

reallotjament de les famílies del Camí de la Cadena afectades pel planejament de Can Batlló. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/8229) Que es rehabilitin i es recuperin com a patrimoni cultural de la ciutat 

l'Hivernacle i l'Umbracle del Parc de la Ciutadella i es determini l'assignació d'usos. 

 

16.-  (M1519/8230) Que el Govern municipal presenti una convocatòria extraordinària de 

subvencions per a entitats familiars que desenvolupin projectes i activitats per a les famílies. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/8211) Respecte a les valoracions de la Llei de dependència: Voldríem saber les 

valoracions dutes a terme l'any 2017, especificant les que tenien dret a prestació, i els PIA 

realitzats i pendents acumulats. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/8219) Perquè el personal docent de l'Ajuntament de Barcelona adscrit al Consorci 

d'Educació de Barcelona, se'ls ha retallat una nòmina al 2013, al 2014 i segueix sense retornar-
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se el 20% de la nòmina del 2012, quan es va abonar a la resta de funcionaris de l'Ajuntament de 

Barcelona el dia 4 de gener de 2016? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/8208) Quines mesures i actuacions ha duta a terme el Govern municipal per tal 

d'assolir els objectius fixats a la "Declaració de París d'acció accelerada a les ciutats per posar fi 

a l'epidèmia del VIH", a la qual l'Ajuntament es va adherir el novembre del 2015? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/8242) Quan s'informarà a les entitats esportives del Districte de Sants sobre el projecte 

del Camp d'Esports de La Magòria, que està treballant el Govern municipal? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/8212) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec transaccionat i 

acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'abril de 2017, amb el següent 

contingut: (M1519/6036) Que es realitzi una enquesta de satisfacció en els Casals de la Gent 

Gran municipals que contempli tant la qualitat i quantitat del menjar com l’atenció rebuda i que 

els resultats es presentin màxim d’aquí tres mesos a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/8231) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent (M1519/6384), acceptat en la sessió de 20 de juny de 2017: 

Que el Govern municipal rendeixi homenatge a Ignacio Echevarria, posant el seu nom a un dels 

Skateparks que hi ha actualment o que es pugui construir en un futur a la ciutat de Barcelona. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


