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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  13 de març 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.-  Pla per la justícia de gènere 2016-2020. Seguiment del programa d’actuació 2016-2017. 

 

2.-  Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (EM 2017-12/24) RESOLDRE, en el sentit que indica l’informe de la Gerència d’Habitatge de 

data 23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient, les al·legacions presentades pel Grup 

Municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a l’acord de la 

Comissió d’Economia i Hisenda del dia 5 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de 

la iniciativa econòmica per a la participació com a soci en la societat mercantil de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc 

d ‘habitatges de lloguer social i, en conseqüència, APROVAR definitivament l’exercici de 

l’activitat econòmica, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els 

articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un parc d’habitatges de 

lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat mercantil que preveu constituir 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons els acords del Consell Metropolità d’aprovació 

inicial de 28 de novembre de 2017 i d’aprovació definitiva de 27 de febrer de 2018, i que 

esdevindrà una societat d’economia mixta que tindrà el caràcter de promotor social d’habitatge, 

d’acord amb el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. APROVAR definitivament la Memòria 

justificativa de la conveniència i oportunitat de l’exercici d’activitat econòmica formulada per 

la Comissió d’estudi que compren la documentació prevista en l’article 146 del ROAS. 
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DONAR conformitat definitivament als Annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació 

aprovada inicialment per acord del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017 i 

definitivament per acord del Consell Metropolità de 27 de febrer de 2018 integrada per: (a) els 

Estatuts de la societat; (b) els criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat, que 

incorporen com annex les modificacions estatutàries de la societat com a conseqüència de la 

selecció del soci privat;(c) al pressupost financer i el pla de posada en funcionament de 

l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. APROVAR l’adquisició de trenta accions de la 

societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària indicada en el document comptable del pressupost vigent que s’inclou 

en l’expedient. CONDICIONAR l’adquisició de les accions a l’efectiva constitució de la 

societat i inscripció en el Registre Mercantil com a societat local depenent de l’AMB, en el 

Inventario de entes del sector público local de la Intervención General del Estado i en el 

Registre del sector públic local de Catalunya , així com també a  l’informe favorable de la 

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3 

c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcalde per a que 

pugui efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.  

 

4.-  (IMEB-8SD/17) ESTIMAR les al·legacions del Consell de la Joventut de Barcelona i 

DESESTIMAR la resta d'al·legacions de conformitat amb les consideracions recollides en els 

informes del comissionat d’Educació, Infància i Joventut de 25 de gener de 2018, 26 de gener 

de 2018 i 7 de febrer de 2018, respectivament, formulades en el període d'exposició pública del 

Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells 

Escolars Municipals de Districte (CEMD), aprovat inicialment per la Comissió de Drets Socials 

i Cultura i esports de 14 de novembre de 2017. APROVAR definitivament el Reglament de 

constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars 

Municipals de Districte (CEMD), d'acord amb el text que s’adjunta. PUBLICAR-LO al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

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.-  (M1519/8533) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. 

Que l'Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que es procedeixi a la 

inclusió als Manuals d'Instruccions per als Membres de les Meses Electorals, de la informació 

relativa al dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb un text que ho 

especifiqui en un llenguatge entenedor, de forma expressa, clara i inequívoca, tal com es fa amb 

la discapacitat visual o la que es fa per a persones amb mobilitat reduïda. 2. Que l'Ajuntament 

de Barcelona inclogui, en les seves campanyes informatives relatives a les diferents conteses 

electorals, la informació relativa al dret de sufragi actiu de les persones amb Discapacitat 
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intel·lectual i promogui la no discriminació per aquest motiu, instant a la Generalitat de 

Catalunya a que també ho faci extensible. 3. Que l'Ajuntament de Barcelona vetlli per a 

l'efectivitat de la interacció immediata entre el cens electoral i les comunicacions provinents del 

Registre Civil pel que es refereix a la modificació o cancel·lació de la capacitat d'obrar de les 

persones. 4. Que l'Ajuntament de Barcelona insti al Ministeri de Justícia i a la Oficina del 

Censo Electoral (depenent del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública) i, en la mateixa línia al Registre Civil, així com als òrgans judicials o 

administratius que correspongui, per tal que les modificacions relatives a la capacitat d'obrar es 

duguin a terme amb la màxima celeritat possible per tal de garantir l'exercici efectiu dels drets 

de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/8541) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a que presenti en el termini de 3 mesos les seves accions concretes per reduir les 

llistes d'espera dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona, tenim present la proposta 

presentada pel nostre grup i aprovada al mes de gener del 2017 en la que demanaven que 

l'atenció fos a la primera setmana. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8524) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Institut Barcelona 

Esports a desenvolupar una Campanya específica de foment dels hàbits saludables i d'higiene 

en l'àmbit de l'esport. Que, d'entre altres mesures s'inclogui, una guia de bones pràctiques 

d'higiene per les i els esportistes i ajust als clubs i associacions esportives per dotar-se del 

material de salut i higiene imprescindible per garantir les condicions bàsiques a totes les 

instal·lacions i competicions on participen. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8549) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Demanar al Govern 

municipal que presenti, en el termini de dos mesos, als grups municipals presents en la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un informe on s'indiqui l'actual llista d'espera 

d'accés a places residencials públiques per a la gent gran a la ciutat de Barcelona, dividida per 

graus de dependència; la previsió de creixement d'aquestes demandes fins l'any 2025, 

contemplant les places necessàries a la ciutat de Barcelona per donar-ne'n resposta. També 

s'indicarà els espais públics cedits o previstos per cessió a la Generalitat de Catalunya per a la 

construcció de centres residencials públics, així com la planificació indicada per la Generalitat 

sobre la construcció d'aquests centres. - Instar a la Generalitat la construcció de centres públics 

amb l'objectiu de donar resposta satisfactòria a la llista d'espera per l'accés a places públiques 

residencials per a persones grans. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8555) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda donar suport al 

manteniment dels concerts educatius, inclosos els de la escola diferenciada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

10.-  (M1519/8530) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que s'inclogui en el 

marc del catàleg de les formacions i tallers de l'Institut d'Educació de Barcelona, un eix 
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específic sobre el passat colonial de la Ciutat de Barcelona així com també sobre la història del 

moviment obrer de la ciutat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/8535) Que el Govern municipal promogui una campanya d'informació sobre els 

trastorns de conducta alimentària, des dels centres educatius, amb l'elaboració d'un díptic 

adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 anys, que aprofundeixi en la importància de realitzar un 

mínim d'un àpat al dia en família com a mesura de prevenció i d'educació en un estil de vida i 

hàbits alimentaris saludables, dotant-la de la corresponent partida pressupostària. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/8542) Que el Govern municipal insti al Consorci d'Educació a donar solució a les 

famílies que demanen centres educatius amb llengua de signes per l'educació dels seus fills. 

 

13.-  (M1519/8543) Instar al Govern municipal a la creació d'una taula de treball de salut amb la 

participació de tots els grups municipals i de les plataformes representatives que han presentat 

estudis sobre els problemes de contaminació i les possibles conseqüències que pot tenir en la 

salut de les persones del Districte de Sant Martí. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/8525) Que el Govern municipal activi l'operació fred en fase d'alerta a Barcelona quan 

les temperatures nocturnes siguin inferiors als 5º C. 

 

15.-  (M1519/8526) Que l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) elabori un mapa interactiu que 

aplegui la totalitat de les festes i activitats tradicionals d'iniciativa popular i periodicitat anual 

consolidada que tenen lloc a l'espai públic barceloní, on s'assenyali l'afectació temporal i 

espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.) amb sis mesos d'antelació. Aquest 

document, accessible a través del web de l'Ajuntament, ha de permetre millorar la coordinació 

dels organismes municipals amb competències sobre la via pública, a fi d'evitar la duplicitat 

d'activitats i de modificar de manera excepcional l'horari d'alguns serveis quan sigui necessari, i 

ha de facilitar que la ciutadania pugui preveure amb anticipació l'afectació de les diferents 

festes sobre la trama urbana de cada barri. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8550) Que es faci una avaluació i seguiment trimestral per part de l'Ajuntament de la 

situació de les condicions del lloc de treball de les persones contractades per TUNSTALL 

TELEVIDA pel servei Teleassistència Municipal i la seva exposició als factor de risc al 

"síndrome de l'edifici malalt" seguiment pel qual s'haurà de requerir informació per escrit a 

l'empresa de les mesures aplicades, evolució de les persones afectades així com resultats dels 

amidaments realitzats. 
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17.-  (M1519/8551) Que s'informi sobre quins són els criteris que manté l'ICUB a l'hora de presentar 

programes culturals a la comissió responsable per tal de rebre recursos directes de la Taxa 

Turística i quin són els programes previstos a tal efecte per aquest 2018. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8556) Instar al Govern municipal a instaurar la zona única per tots els cicles educatius 

a la ciutat de Barcelona, tot garantint la llibertat dels pares a escollir el centre en el que han de 

cursar els seus estudis. 

 

19.-  (M1519/8557) Instar el Govern municipal a que presenti en la propera Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports una nova proposta de tarifació social en la que l'Ajuntament 

assumeixi la rebaixa del preu de les escoles bressol de la que són beneficiàries les famílies amb 

rendes més baixes, per tal de no repercutir-la en les classes de renda mitja. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/8534) En base a quins indicadors de seguiment (quantitatius i qualitatius) s'està 

realitzant el seguiment i avaluació continua del Pla jove i del Pla d'ocupació juvenil? 

Sol·licitem que la resposta també sigui lliurada als grups per escrit en el transcurs de la mateixa 

Comissió. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/8536) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició aprova 

dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports al març de 2017, amb el següent 

contingut: (M1519/5828) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern 

municipal a que dins del Mapa d’instal·lacions esportives de Barcelona que s’està elaborant 

s’inclogui un Pla de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals i de suport 

als clubs esportius de la ciutat, que hauria de preveure: a) Actualització de la diagnosi de la 

situació actual dels equipaments esportius municipals i les seves necessitats i possibles 

mancances. b) Diagnosi de la situació actual dels clubs esportius que requereixen suport en 

aquest moment per al manteniment i millora de les seves infraestructures. c) Programació de 

mesures de millora dels equipaments esportius municipals, prenent especial atenció sobre els 

equipaments esportius de districte. I que, en paral·lel es posi en marxa una línia d’ajuts per a la 

millora dels equipaments esportius dels clubs o associacions esportives sense afany de lucre. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

22.-  (M1519/8544) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada en la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esport del dia 20 de juny de 2017 amb el següent contingut: 

(M1519/6398) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal 

convoqui de manera immediata una taula de treball amb les diferents associacions vinculades a 

les escoles bressol i que sigui un punt de l’ordre del dia en el proper Consell Escolar Municipal, 

per tal d’arribar a un acord en els preus de tarifació social, en què es contempli la revisió de 
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preus públics d’escola bressol en el proper pressupost i s’introdueixi un protocol de 

flexibilització de l’aplicació de la tarifació per a aquelles famílies que vegin modificat el seu 

estatus econòmic durant l’escolarització dels seus fills. Així mateix, demanem que el Govern 

municipal insti a la Generalitat de Catalunya a finançar 1/3 de cada plaça d’escola bressol 

pública tal i com estava acordat. La nova tarifacio social hauria de tenir en compte: facilitar 

l’accés a les famílies sense recursos econòmics així com limitar el preu màxim a l’import actual 

(Curs 2016-2017). El Govern municipal haurà de rendir comptes de totes aquestes accions a la 

reunió de la Comissió de Drets Social de setembre de 2017. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/8558) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent (M1519/6829), acceptat en la sessió de 19 de setembre de 

2017: Que el Govern municipal informi del procés d’integració dels usuaris del PAMEM en el 

sistema de cobertura pública del Servei Català de Salut (CATSALUT), així com dels acords 

adoptats, incloent els relatius als nous serveis, a la situació econòmica i financera del PAMEM, 

així com del resultat definitiu de l’auditoria encarregada per l’Ajuntament. Demanem que es 

doni trasllat als grups municipals del resultat de l’auditoria. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


