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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  11 de juliol de  2017 

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 

 

1.-  Creació del Banc del Moviment. 

 

c)  Informes 

 

2.-  Joves amb necessitat d'inserció educativa o laboral. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/6519) Que comparegui el responsable municipal per informar de les subvencions que 

l'Ajuntament de Barcelona ha atorgat al CJB per fomentar nous models d'habitatge alternatius i 

explorar la via de l'okupació com una alternativa més. 

 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

4.-  (M1519/6527) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Presentar en el termini d'un mes, un pla de xoc per atendre les necessitats derivades de la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en 

situació de dependència (LAPAD) que inclogui: Dades actualitzades i complertes, els recursos 

humans i materials que es destinaran, protocols d'actuació i un calendari que prevegi el temps 

de resolució dels PIA, un cop la persona ha estat valorada i s'ha resolt el seu grau de 

dependència (Programa Individual d'Atenció). 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/6513) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal en coordinació amb el Consorci d'Educació presenti a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports del mes de setembre del 2017 un calendari amb les dates de finalització de les 

escoles que estan en barracons a la ciutat de Barcelona i es comprometi a no ubicar a més 

alumnes en aquests mòduls prefabricats "barracons". 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/6505) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

negociar amb la Fundació Pere Relats la compra del Taller Masriera, i a presentar un projecte 

de rehabilitació integral d'aquest edifici neoclàssic com a equipament cultural al servei de la 

ciutadania i vinculat a les arts escèniques, en el marc del projecte "Zona 11. Àrea Creativa a la 

Dreta de l'Eixample". 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/6520) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda demanar al Govern 

municipal a que insti a la Generalitat a: 1. Incoar un expedient d'informació prèvia sobre les 

denúncies dels familiars dels residents de les residències: Mossèn Vidal i Aunós, Bon Pastor, 

Alchemika, Bertran i Oriola i El Molí. 2. Convocar un nou concurs que estableixi les ràtios de 

gerocultors adequades a la situació real dels avis a les cinc residències, si s'escau, dels resultats 

de l'expedient informatiu. 3. Resoldre immediatament totes les deficiències denunciades pels 

familiars, de les quals la Generalitat té coneixement. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/6501) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Declarar Barcelona, 

ciutat lliure de fons voltors d'inversió. 2. Elaborar un protocol d'intervenció amb l'objectiu de 

definir com els serveis tècnics han de prioritzar l'adquisició d'immobles per tal d'intervenir el 

mercat immobiliari, així com dotar pressupostàriament aquestes intervencions. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/6528) Suspendre l'aplicació del nou sistema de tarifació social de les Escoles Bressol 

Municipals, en aquelles famílies que hauran de pagar més de 290 euros al mes fins a poder 

garantir que, per causa de la seva implantació, no s'augmentarà el preu màxim actual pel curs 

2017-2018. 

 

10.-  (M1519/6529) Que l'Ajuntament exerceixi el dret de retracte en el cas del Palau Moxó, per tal 

de preservar aquest edifici, classificat com a Bé Cultural d'Interès Local del Patrimoni de 

Cultura, per la ciutat de Barcelona i vetlli per qualsevol canvi que es produeixi en la inscripció 

registral de l'immoble. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6514) Que el Govern municipal presenti en el termini de 6 mesos un informe amb els 

canvis que afectaran a l'Hospital de L'Esperança i que es comprometi a que durant els canvis els 

pacients i els equips mèdics no es veuran perjudicats. 

 

12.-  (M1519/6515) Que el Govern municipal presenti en el termini de 5 mesos el Baròmetre de la 

Infància i les Famílies per detectar les necessitats de les famílies i en especial dels menors en 

risc d'exclusió social. En aquesta avaluació demanem que s'inclogui la variable "esta sol a 

casa". I un cop obtingut el diagnòstic es presenti en el mínim temps possible les mesures per 

pal·liar les mancances detectades en el Baròmetre.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6506) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: Instar al Consorci d'Educació de Barcelona a elaborar un estudi sobre les 

temperatures assolides durant els darrers mesos del curs escolar als centres educatius de la 

ciutat, amb l'objectiu d'instar a les administracions corresponents a incrementar les partides 

d'inversió RAM, a fi de condicionar els centres educatius davant d'episodis de calor extrema. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/6521) Que el Govern municipal ens informi de la normativa i de la cobertura legal dels 

grups de criança, de quines autoritzacions i/o llicències disposen, qui les concedeix, quin és el 

procediment de contractació i el perfil dels professors; qui controla els criteris de qualitat 

objectiva de l'activitat i la seguretat dels infants; quin és el pressupost que l'Ajuntament destina 

a aquests grups, desglossat per districtes, i quin és el nombre total de nens matriculats en 

aquests grups. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/6507) En quin estat es troba l'addenda del conveni que s'havia de signar entre el 

Patronat Municipal de l'Habitatge i REGESA, així com el compromís de subrogar als 

treballadors i treballadores de REGESA. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (m1519/6522) Quin ha estat el posicionament i quines accions legals ha pres el Govern 

municipal davant la presentació el passat 1 de juliol de 2017 del llibre "Stalin Insolito", en el 

marc de la Fira del Llibre Marxista? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/6502) Quines mesures està duent a terme l'Ajuntament de Barcelona per evitar o 

afrontar aquestes situacions d'assetjament immobiliari que s'estan produint? 

 

18.-  (M1519/6503) Quines mesures està desenvolupament el Govern per tal de garantir l'accés a la 

cultura, i per tant també als museus de la ciutat per les veïnes dels diferents barris? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

VI) Mocions 

 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

 


