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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'OCTUBRE DE 2019 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 17 de setembre de 2019 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
 
c) Informes 
 

1. –  Seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere 2016-2020.  
 

 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 

2. –  (20190117) APROVAR l’expedient 20190117 de reconeixement de crèdit atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
amb CIF Q0801820B, per import de 921,93 euros, i a favor de l'Institut Català del Sòl, 
amb CIF Q0840001B, per import de 10.640,19 euros, despeses realitzades l’any 2016 i 
2017, respectivament, i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 921,93 euros, a 
favor l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb CIF Q0801820B, i per un import de 
10.640,19 euros, a favor de l’Institut Català del Sòl, amb CIF Q0840001B, ambdues 
despeses a càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document.  
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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 Esquerra Republicana: 

 
3. –  (M1923/121) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1.Que el govern municipal revisi i reforci les polítiques socials adreçades a 
les persones que dormen i viuen al carrer. 2. Que, en absència d’educadors de carrer 
que  s’encarreguin,  el govern municipal ofereixi formació  als cossos d’agents cívics i de 
la guàrdia urbana sobre la realitat específica de les persones que viuen al carrer. 3. Que 
el govern municipal sigui més flexible amb l’aplicació de l’Operació fred.  4. Que durant 
aquest mandat el govern municipal  creï algun espai més accessible i de menys 
capacitat com a prova pilot a estendre  a mig i llarg termini, més enllà dels albergs.  5. 
Que el govern municipal reforci la  col·laboració i el treball conjunt amb les entitats que 
coneixen de primera mà la problemàtica del sensellarisme. 6. Que es reforci el treball 
per prevenir una situació tan extrema com és haver de viure al carrer, així com per a la 
sensibilització i la no estigmatització de les persones que la pateixen. 7. Que totes 
aquestes mesures siguin tractades amb perspectiva de gènere.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
4. –  (M1923/136) Que la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insti al Govern 

Municipal a: Desplegar, a traves de l’ICUB i altres organismes implicats, amb la 
col·laboració del Consell de Cultura de la Ciutat, de BCN Activa, Turisme Barcelona, i 
tots els operadors públics i privats de la ciutat, un Pacte Cultural Integral de caràcter 
estratègic que treballi per potenciar el conjunt dels sectors i àmbits culturals de la 
ciutat, convertint-los en referents internacionals i que contribueixin així a la millora del 
consum cultural, al lligam entre la cultura i l’escola, al lligam amb la cohesió social i la 
prosperitat i benestar dels ciutadans. Per això, proposem encarregar a l’Institut de 
Cultura la concreció d’objectius, el disseny de l’estratègia i el desplegament de la 
iniciativa amb caràcter d’urgència, aportant un full de ruta calendaritzat i pressupostat 
al Plenari Municipal en un termini màxim d’un mes. I crear una Comissió d’impuls de 
regidors, amb representats de tots el partits, amb vot ponderat, destinada a promoure 
la iniciativa de la manera més eficaç i acordada possible.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
5. –  (M1923/112) Que el Govern Municipal presenti a la pròxima comissió de Drets Socials, 
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Cultura i Esport el seu Pla de Xoc davant l’arribada de l’hivern on s’ampliïn mesures 
concretes de detecció, prevenció i intervenció per a les persones que sobreviuen als 
carrers de la nostra ciutat.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
6. –  (M1923/118) Instar al Govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos 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 Barcelona pel canvi: 

 
7. –  (M1923/125) Barcelona ha de tornar a afirmar la seva vocació de lideratge cultural 

internacional com a ciutat oberta, plural i avantguardista. I ha d'incorporar-se als 
millors circuits internacionals explotant al màxim la seva capacitat per generar i atraure 
projectes, buscant la complementarietat i l’interès de tots els barcelonins. Aquesta 
capitalitat cultural que volem per a Barcelona només es donarà si hi ha marge per al 
dinamisme, si l’Ajuntament estimula les propostes que emergeixen de la societat civil i 
potencia la iniciativa privada a fi d’aconseguir una cultura veritablement plural. Si 
l'Ajuntament l’acompanya amb una estratègia de promoció conjunta i ofereix facilitats 
de tota mena que facin possible aquest canvi.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
8. –  (M1923/133) Que el Govern municipal elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers 

de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de 
Neus Català i Pallejà a un espai públic de la ciutat, en reconeixement a la trajectòria 
vital d’aquesta catalana universal, marcada pel compromís amb la lluita contra el 
feixisme, la defensa dels drets de les dones i la preservació de la memòria històrica, i 
en homenatge a tota una generació de dones i homes del nostre país que foren 
víctimes de la repressió del nazisme per les seves conviccions demòcrates i 
republicanes, com és el cas dels recentment desapareguts Conxita Grangé i Lluís Martí 
Bielsa.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
9. –  (M1923/126) Que el Govern Municipal de l’Ajuntament de Barcelona expressi el seu 

suport al projecte que desenvolupa el Club Patí Vela Barcelona i que, davant qualsevol 
actuació o reforma del Port Olímpic, es garantirà poder seguir desenvolupant la seva 
activitat esportiva i projecte social en la ubicació actual.  
 

10. –  (M1923/140) Que el govern presenti, en aquesta mateixa comissió, un pla de xoc 
immediat per millorar la situació de la Plaça Castella al districte de Ciutat Vella, que 
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contempli intervenció de la Guàrdia Urbana, agents cívics, serveis socials i serveis de 
neteja, per tal que els veïns puguin gaudir del espai públic i els infants de l’Escola 
Castella puguin disposar de una estona d’esbarjo a la Plaça.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
11. –  (M1923/111) Que el Govern Municipal insti a la Generalitat de Catalunya a la 

construcció de la residència i centre de dia per gent gran en el solar del C/ Benavent 
41- 45 cedit per part de l’Ajuntament de Barcelona fa més de 20 anys.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
12. –  (M1923/120) Instar al Govern Municipal a que, d’acord amb la Generalitat de 

Catalunya, presenti, en el termini de 3 mesos, un calendari en el que es reculli quina és 
la  previsió de substitució dels actuals barracons de la ciutat de Barcelona per 
construccions que permetin ubicar a tots els alumnes en les millors condicions, i que 
doni compliment als equipaments pendents del Pla d’equipaments educatius 2008-
2011.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
13. –  (M1923/124) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 

que, en el termini de sis mesos, presenti un estudi comparatiu de les millors pràctiques 
nacionals i internacionals de col·laboració públic - privada i sistemes d’incentius per a la 
construcció d’habitatge de lloguer assequible que serveixin de model a la política 
d’habitatge de Barcelona.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
14. –  (M1923/134) Quins criteris té previst aplicar l’Institut Barcelona Esports (IBE) en els 

imminents concursos i plecs de contractació de gestió d’equipaments esportius 
municipals?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
15. –  (M1923/113) Quantes persones a la ciutat de Barcelona estan pendents que se´ls 

realitzi el seu PIA (Programa Individual d’atenció).  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
16. –  (M1923/119) Qui ha estat el responsable de la programació de l’espectacle de “danses 

urbanes” que es va incloure el passat 24 de setembre en les Festes de la Mercè, i quins 
han estat els motius pels quals el govern municipal va incloure aquesta actuació per a 
tots els públics ?    
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


