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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  12 de juliol de  2016 

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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Campanya Vacances d'Estiu 2016. "T’estiu molt" 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

2.-  (M1519/3620) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria d'Infantesa, 

Joventut i Gent Gran per tal de que ens expliqui, quin es el seu projecte en aquestes matèries per 

aquest mandat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/3607) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar compte 

del nou conveni de col.laboració per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat durant 

el període 2016-2023, i que van signar el departament de Salut, el Consorci Sanitari de 

Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona el passat 4 de juliol del 2016. 

 

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 CIU: 

 

4.-  (M1519/3631) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a 

crear un Equip d'Atenció a la Vellesa de Barcelona que: 1. Sigui un equip multidisciplinari 

especialitzat en persones grans. 2. Tingui com a finalitat última garantir la protecció de les 

persones grans de la ciutat oferent un suport a les diferents entitats o organitzacions que 

treballen amb persones grans en situació de maltractament, i que també ofereixi suport i 

acompanyament a les persones implicades en la possible situació de maltractament. 3. 

Assessori, valori i intervingui, en funció de la necessitat dels casos de maltractaments o sospita 

de maltractaments notificats a serveis socials bàsics o especialitzats. 4. Vetlli per seguiment i 

compliment del Protocol d'actuació davant el maltractament de les persones grans i coordini les 

actuacions que s'hagin de dur a terme per la realització dels seus objectius. 5. Tingui per 

objectiu: prevenir possibles situacions de maltractament en l'àmbit de la vellesa, oferir una 

cobertura multidisciplinària a tots els casos de sospita o certesa de maltractament a persones 

grans detectats, reduir els danys en les víctimes de maltractament. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

5.-  (M1519/3621) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal 

presenti en el termini de 3 mesos, el seu Pla de Prevenció per infants i adolescents per tal de 

poder prevenir les conductes de risc i possibles trastorns mentals. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/3604) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a l'Ajuntament 

que els teatres de titularitat municipal, i aquells en què el Consistori hi té algun tipus de 

participació, disposin de programes de mà en sistema Braille, de sistemes d'audiodescripció en 

directe, d'anells magnètics i de servei de sobretítols de totes les seves funcions, i ofereixin 

visites de descoberta tàctil de l'escenari. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/3608) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a presentar una nova proposta per destinar el fons que la Diputació de Barcelona ha 

d'aportar en aquest mandat a través del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" a 

equipaments culturals i/o esportius de la ciutat de Barcelona i que substitueixi a la presentada, 

atès que l'actual proposta del govern destina quasi en la seva totalitat aquests fons a sufragar la 

reforma de la plaça de les Glòries, i en concret a l'obra civil de construcció dels túnels viaris 

que ha de travessar aquest espai de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/3589) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar suport a 

les reclamacions i el manifest de la plataforma PLEEC (Plataforma per una educació en 

Economia Crítica). Segon.- Reclamar al Departament d'Ensenyament que deixi sense efecte el 
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conveni "Educació Financera a les Escoles de Catalunya" (EFEC) i aposti per un altre tipus 

d'educació financera i d'aprenentatges socials. Tercer.- Fer arribar aquest acord als grups 

polítics del Parlament de Catalunya, al Departament d'Ensenyament, als Centres Educatius de 

Barcelona i a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de la ciutat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/3606) Instar al Consorci d'Educació de Barcelona i al Consorci Sanitari de Barcelona a 

que en el marc dels plans i projectes d'accions comunitàries de barri, estudiïn la possibilitat d'un 

acord de col·laboració que contempli que el personal sanitari dels centres d'atenció primària 

ubicats a prop d'una escola pública amb algun infant amb aquestes necessitats especials, es 

pugui desplaçar al centre educatiu per tal d'atendre-les. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/3609) Que el Govern municipal promogui exposicions de dimensió internacional a 

Barcelona; estableixi convenis , en el si dels grans equipaments culturals on l'Ajuntament de 

Barcelona és membre com a ens consorciat o dels que n'és titular, amb altres museus de l'Estat i 

internacionals, com ara el Museu Nacional del Prado (Madrid), el Musée d'Orzai o el Louvre 

(Paris), el MoMA (Nova York), o el National Gallery (Londres) entre d'altres, per tal de que 

ubiquin, de forma temporal a Barcelona, part dels seus fons dipositats en reserva, amb la 

finalitat de poder ampliar les possibilitats d'exposicions temporals; i doti una partida 

pressupostària a fi de que l'Ajuntament de Barcelona col.labori econòmicament amb els grans 

equipaments culturals en la tasca del trasllat de les col·leccions susceptibles de ser exposades a 

la nostra ciutat. 

 

11.-  (M1519/3610) Que el Govern municipal reprengui el diàleg amb l'entitat "Associació d'Amics 

del Castell de Montjuïc", a fi de signar un conveni de relacions que els permeti continuar 

utilitzant diferents espais del Castell per desenvolupar un programa d'activitats de caràcter 

social i de divulgació de la fortificació. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/3632) Quants propietaris d'habitatges d'ús turístic s'han acollit a l'opció de posar 

l'immoble al servei d'aquest Ajuntament per a la seva utilització com a habitatge social, quin és 

el capteniment del Govern municipal per seguir treballant en aquest tema? Sol·licitem que la 

resposta es faci arribar també per escrit a la mateixa Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

13.-  (M1519/3633) En quina fase de desenvolupament es troba a dia d'avui el Programa Vincles i 

quantes persones es beneficien avui d'aquest servei? Sol·licitem que la resposta es faci arribar 

també per escrit a la mateixa Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3622) Quines són les condicions laborals que tindran les treballadores de les escoles 

bressol remunicipalitzades? 

 

15.-  (M1519/3623) En quina situació legal es troba la herència del Sr. Julio Muñoz Ramonet i 

quines mesures prendrà l'Ajuntament per intentar garantir que el llegat romangui en possessió 

de la Ciutat? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/3605) Com té previst el Govern municipal executar la partida de les mutualitats 

esportives pactada a la modificació pressupostària per l'anys 2016? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/3590) Quines mesures concretes es tiraran endavant durant aquest estiu per tal de poder 

garantir que s'apliquen els diferents eixos en matèria de justícia de gènere en l'àmbit de 

l'educació; és a dir, com s'ampliarà la xarxa de les escoles per la no discriminació; quin suport 

concret es farà a les escoles que promouen noves accions de coeducació entre els seus infants i 

joves així com quines són les propostes de millora en el currículum pel que fa a continguts i 

veus per la diversitat de gènere? 

 

18.-  (M1519/3591) Per què es continua subvencionant el Circuit de Catalunya; s'ha decidit què es 

realitzarà per l'any 2017 al respecte, tenint en compte que aquest circuit no acompleix cap dels 

criteris segons els quals l'Ajuntament està desenvolupant el seu programa d'esports? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/3611) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent, acceptat en la sessió de 17 de maig de 2016: Que el Govern 

municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial Federació Espanyola de Futbol per tal 

de que la Selecció Espanyola disputi algun dels partits oficials classificatoris pel proper 

Mundial de Futbol a la ciutat o a l’àrea de Barcelona, preferentment el partit previst pel 2 de 

setembre de 2017 entre les Seleccions Nacionals d’Espanya i d’Itàlia. 

 

VI) Mocions 

 

 

 

 


