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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  15 de maig de  2018 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

1.-  Garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

IV)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/8980) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal implementi un pla de xoc per a les persones sense llar que contingui, entre altres, els 

punts següents: - Un pla urgent per augmentar el nombre de places de Housing First. - Posar en 

marxa un pla d'urgència, tot posant a disposició les places disponibles del CANE, del CUESB, 

pensions i ampliació del nombre de places concertades amb les entitats de la Xarxa. - Que es 

faci un Pla de dutxes equipades, atesa la necessitat actual. - Que es facilitin targetes de transport 

públic per als seus desplaçaments. - Que s'estudiïn fórmules innovadores d'accés als menjadors 

municipals. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8964) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a incorporar en el Pla de Lluita contra el sensellarisme les propostes següents: - 

Augmentar les taquilles i trasters per que puguin deixar les seves pertinences les persones sense 

llar. - Facilitar més serveis d'higiene per les persones sense llar ampliant els horaris. - 

Augmentar les ajudes per cobrir el transport per les persones sense llar. - Habilitar espais per les 

persones sense llar perquè puguin accedir amb els seus animals de companyia. - Garantir que es 

faciliti places residencials al conjunt de la família que ho necessitin i no únicament a una part. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/8952) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: Presentar a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i fer arribar 

per escrit a tots els grups municipals, un informe amb plànols annexats que especifiqui: 1. Els 

solars municipals amb qualificació d'habitatge, ubicació i el nombre d'habitatges que poden 

albergar. 2. L'estat de planejament dels solars municipals que s'han de destinar a habitatge, 

ubicació i el nombre d'habitatge que poden albergar. 3. Els solars privats destinats a habitatge 

de protecció oficial, ubicació i el nombre d'habitatge que poden albergar. 4. Les promocions 

d'habitatge que estan en marxa en solars municipals, ubicació, l'estat en què es troben, el seu 

calendari d'execució i entrega, el tipus de tinença, el promotor i el nombre d'habitatges 

resultants. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/8958) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: - Reafirmar la necessitat d'inclusió d'equipaments per a gent gran (com per exemple 

places residencials) en la zona d'equipament de La Model, en el ben entès que sempre que no 

sigui possible s'indicarà en la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports les 

ubicacions dins de l'esquerra de l'Eixample d'aquests futurs equipaments. - Impulsar una 

comissió interadministrativa per valora les necessitats funcionals d'aquests futurs equipaments 

de persones grans. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/8972) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Garantir la neutralitat 

ideològica i la bona convivència en els centres escolars de la ciutat de Barcelona, i preservar-los 

de qualsevol adoctrinament. 2. Reclamar al Consorci d'Educació l'adopció de les mesures per 

evitar l'adoctrinament en les aules dels centres escolars, que han de ser espai de convivència, 

ensenyament i aprenentatge. 3. Donar el màxim suport als nens i a les famílies afectades. 4. 

Habilitar un mecanisme per tal que les denúncies puguin ser anònimes. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

7.-  (M1519/8949) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern aturi el 

decret d'alcaldia de regulació de les estàtues humanes de la rambla de Barcelona i faci un procés 

participatiu vinculant amb les estàtues humanes per tal d'arribar a un acord sobre com regular la 

seva situació en el si de l'espai públic tenint en compte el patrimoni immaterial dels artistes de 

carrer que aquest representen. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/8981) Que s'incorporin les activitats de salvament i socorrisme dins de l'oferta 

formativa del programa "L'escola fa esport a la ciutat" i a la Federació Catalana de Salvament i 

Socorrisme com a agent col·laborador en el programa i que per tant s'ofereixin a la Federació 

els mitjans necessaris per a la tasca abans esmentada. 

 

9.-  (M1519/8982) Sol·licitem que l'Ajuntament de Barcelona iniciï els tràmits per atorgar la 

medalla d'or al mèrit esportiu al Club Natació Kallipolis per la seva excel·lent tasca esportiva 

que enguany compleix 50 anys d'activitat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8965) Instar al Govern municipal en coordinació amb l'Institut Barcelona Esports 

(IBE) a la creació d'un "espai de futbol" a la ciutat de Barcelona, on es puguin seguir els partits 

de la Copa Mundial de Futbol 2018 i on es realitzin activitats per fomentar els valos de la 

pràctica esportiva. 

 

11.-  (M1519/8966) Instar el Govern municipal en coordinació amb el Consorci d'Educació que 

s'implementin Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant l'assetjament escolar 

en els diferents centres educatius de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8957) Que el Govern municipal es comprometi a que l'edifici d'habitatges públic a la 

plaça de les Glòries (a l'illa delimitada pels carrers de la Gran Via, plaça de les Glòries, 

Castillejos i nou vial definit pels Encants) es destini totalment al parc públic de lloguer de la 

ciutat o, com a mínim, es mantingui el percentatge inicial de destinar el 80% a lloguer i el 20% 

a altres tinències. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/8973) Que el Consorci d'Educació plantegi als centres educatius públics la possibilitat 

d'incorporar l'uniforme com a vestimenta habitual dels centres educatius de primària i 

secundària de la ciutat. 

 

14.-  (M1519/8974) Que des de l'Institut Barcelona Esports es treballi perquè l'entitat "Barcelona con 

la Selecció" pugui instal·lar una pantalla gegant de televisió per tal de poder seguir els partits 

que disputi la selecció Espanyola durant el proper Mundial de Futbol que es disputarà a Rússia 

entre el 14 de juny i el 15 de juliol d'aquest any, i si s'escau, col·labori amb aquesta entitat en la 

recerca d'un espai on poder realitzar aquesta activitat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8953) Què pensa fer el Govern davant la demanda de municipalització de les 

educadores i educadors de carrer del programa d'acció socioeducativa "A Partir de Carrer" 

(APC)? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8959) Quines actuacions s'han portat a terme des del Programa de prevenció de l'abús 

sexual i el maltractament infantil als equipament municipals així com quina és la previsió 

d'accions futures i el seu calendari dins d'aquest programa. 

 

17.-  (M1519/8960) Quants han estat els edificis, i els habitatges corresponents, que durant el 2017 

han rebut subvenció per a la rehabilitació dins del programa de cohesió social des del Consorci 

de l'Habitatge de Barcelona, distribuït per districtes? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/8950) Quin és l'estat de desenvolupament del programa "Esport inclou", quines són les 

valoracions polítiques que en fa l'Ajuntament dels objectius concrets i específics que aquest 

havia de dura a terme? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/8967) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada en la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports del dia 16 de maig del 2017 amb el següent contingut: 

(M1519/6200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d’un 

equipament municipal de referència del trastorn de l’espectre de l’Autisme (TEA) per tal 

d’acompanyar a les famílies i persones que tenen TEA al llarg de tot el seu cicle vital incloent 

la creació d’una sala multisensorial per l’estimulació i integració sensorial. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/8975) Es requereix el Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent (M1519/4389), aprovada en la sessió de 20 d'octubre 

de 2016: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern Municipal a: 

Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d’Accessibilitat amb l’assignació del recursos 

necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari d’actuacions municipals coordinades i 

consensuades amb les entitats de les persones amb discapacitat de la ciutat i en coordinació amb 

les altres administracions. Al primer trimestre de 2017 el govern municipal presentarà els 

primers resultats de la fase de diagnòstic, i el Pla d’Accessibilitat en el termini d’un any, si la 

Generalitat ha aprovat el Codi d'Accessibilitat en el termini previst. 

 

V) Mocions 

VI) Declaració Institucional 


