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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  14 de febrer 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 

c)  Informes 

 

1.-  VINCLESBCN. Informe Situació 31 gener 2017. 

 

2.-  Informe 2016 sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Consell 

Municipal LGTBI de Barcelona en relació al desenvolupament de la Llei 11/2014 per a garantir 

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (F1701) AUTORITZAR el Patronat Municipal de l'Habitatge a concertar dos préstecs 

hipotecaris per uns imports màxims de 3.900.000,00 euros i 3.600.000,00 euros respectivament, 

destinats a finançar les obres de dues promocions de 26 habitatges cadascuna, a Can Batlló, en 

les condicions que s'adjunten a l'annex. 

 

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.-  (M1519/5593) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

concretar un nou impuls en la implementació del Pla d'Assentaments Irregulars aprovat 

l'octubre del 2012 que comporti cadascun dels següents aspectes: a. Diagnosi de la situació 

actual. b. Programes d'inserció laboral. c. Plans d'allotjament alternatiu. d. Plans de formació i 

millora de les capacitats de les persones per incrementar les oportunitats d'inserció laboral. e. 

Acompanyament per a regularitzar la seva situació administrativa. f. Convocatòria i celebració 

periòdica de les Taules de Seguiment, política i social, per informar als diferents agents sobre el 

desenvolupament i evolució d'aquest Pla. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

5.-  (M1519/5563) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que el Govern 

municipal de l'Ajuntament de Barcelona amb coordinació amb el Consorci d'Educació solucioni 

de manera immediata els problemes d'insfraestructures de l'escola Ítaca comentats anteriorment. 

I que per tal d'evitar que això torni a succeir demanem al Govern municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona que amb coordinació amb el Consorci d'Educació es comprometi a solucionar les 

deficiències estructurals detectades en els centres educatius de Barcelona i que s'informi cada 6 

mesos de l'estat d'execució de les actuacions que s'hagin portat a terme. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/5575) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal, com a part del Consorci d'Educació de Barcelona, es comprometi a no augmentar el 

número de grups addicionals a la ciutat i a continuar treballant per adequar l'oferta inicial a les 

necessitats d'escolarització. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/5583) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a estudiar l'obertura d'un Museu del Llibre, que reculli la història de l'edició de llibres 

a Barcelona, amb espais dedicats a tots aquells escriptors il·lustres que han passat èpoques de la 

seva vida a la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

8.-  (M1519/5571) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini d'un 

mes l'Ajuntament de Barcelona realitzi: - Una avaluació sobre la gestió de l'empresa CLECE 

del servei de l'equipament integral de la meridiana a través d'inspeccions sobre les tasques que 

s'estan desenvolupant, especificament: - com es cobreixen les baixes. - quins perfils 

professionals hi ha. - relació de les categories amb els sous corresponents. - les hores realitzades 

per les treballadores. - Les gestions necessàries per garantir que el servei d'higiene i de 

bugaderia funciona al 100%, sense que els usuaris hagin de pagar res, tal i com estableix el 

contracte. - En el cas que en l'informe s'analitzi que s'estan incomplint les clàusules del 

contracte, que l'Ajuntament rescindeixi el contracte. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/5594) Que el Govern municipal presenti les dades de la gestió de la Llei de Promoció 

de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència corresponents a la 

ciutat de Barcelona dels anys 2015 i 2016 i, a partir d'aquí, es presentin cada semestre. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/5564) Que el Govern municipal amb coordinació amb l'Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat (IMPD) i amb les diferents Regidories es comprometi a garantir les eines 

necessàries per l'accessibilitat a persones amb diversitat auditiva en els diferents actes 

institucionals i activitats promogudes per l'Ajuntament de Barcelona (actes, obres de teatre, 

museus...). En aquest sentit que es coordini amb BTV per tal que les retransmissions dels 

plenaris siguin accessibles mitjançant intèrpret per llengua de signes i subtitulació. 

 

11.-  (M1519/5565) Que el Govern municipal es comprometi a garantir la seguretat i prevenir 

l'ocupació il·legal dels habitatges que disposa l'Ajuntament de Barcelona destinats a reallotjar 

famílies afectades pel planejament de Can Batlló al c/ Constitució 75, que és el primer bloc 

d'habitatges HPO de Can Batlló. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/5576) Que el Govern municipal impulsi la creació d'una aplicació específica que 

faciliti a la ciutadania l'accés en mobilitat a la informació relativa al conjunt d'equipaments 

culturals de la ciutat, des d'arxius i biblioteques fins a espais d'arts escèniques i de concerts, 

passant per museus i sales d'exposicions, centres cívics i ateneus, fàbriques de creació i sales de 

cinema. 

 

13.-  (M1519/5577) Que el Govern municipal realitzi una prova pilot amb usuaris dels diferents 

districtes de la ciutat, on es complementi el finançament per part de l'Ajuntament de Barcelona 

de la provisió dels serveis de la gestió de la medicació, mitjançant els Sistemes personalitzats de 

Dosificació (SPD), a aquella població susceptible de rebre el servei per millorar els seus 

resultats en salut i per incrementar l'autonomia personal i benestar. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/5584) Que el Govern municipal mantingui obert el CEIP Mediterrània per tal de 

garantir l'oferta educativa als alumnes en les millors condicions. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/5595) Quines són les actuacions que s'estan duent a terme per a declarar bé cultural 

d'interès local la capella del Sant Crist dels Segadors del districte de Sant Andreu? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/5585) Quin és el posicionament del Govern municipal respecte al tancament i les 

conclusions de la Comissió no permanent d'estudi de la candidatura olímpica dels Jocs 

d'Hivern? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/5572) Quina és la planificació d'actuacions, de terminis i de pressupost tant del 

Comissionat d'Educació com del Consorci d'Educació de Barcelona per a solucionar els 

problemes de manteniment, defectes constructius i dubtosa salubritat de l'actual espai així com 

per a la manca d'espai per les dues línies de l'escola Ítaca de les Corts? 

 

18.-  (M1519/5573) Quins criteris s'han utilitzat per donar aquestes subvencions destinades a 

"Inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic, la instal·lació de limitadors-

enregistradors de nivells sonors, obres de rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic dels 

establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l'any 2016", 

tenint en compte que grans sales de concert ja insonoritzades han rebut gran part dels diners 

destinats per aquesta subvenció? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

19.-  (M1519/5566) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports del dia 16 de febrer de 2016 amb el següent contingut: 

(M1519/2634) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació de programes 

municipals específics d’ajuda a les dones que decideixen ser mares i no disposen dels recursos 

materials, psicològics i socials necessaris. Aquests programes a més d’atorgar recursos 

materials, han de tenir com a objectiu donar recolzament, assistència i acompanyament a les 

dones des de l’inici del seu embaràs promovent la coresponsabilitat en l’àmbit familiar. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/5578) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports en data 20 d'octubre de 2016 amb el següent contingut: (M1519/4382) Que el 

Govern municipal encarregui, en el termini de 3 mesos, un pla director estratègic de la totalitat 

del traçat del Rec Comtal, que inclogui la seva catalogació, difusió i senyalització, l'estudi de 

l'àmbit i renaturalització dels seus entorns, del planejament afectat, una memòria social, la seva 

posada en valor i les possibles actuacions a realitzar, siguin de restitució o recuperació, tant a 

nivell general com en trams concrets, sempre sota la supervisió del Servei d'Arqueologia de 

l'Ajuntament. Tot amb la voluntat de poder recuperar l'antiga sèquia comtal com a element 

vertebrador de la història urbana, paisatgística i socioeconòmica de la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/5574) En quin estat d'execució es troben els acords presos a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports de març de 2016 amb el contingut següent: (M1519/2875) La 

Comissió de Drets Socials Cultura i Esports acorda instar al govern a: - Incloure la perspectiva 
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de gènere en el si de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona per tal que les diferents 

polítiques que es duguin a terme tinguin en compte la necessitat de combatre la invisibilització i 

la situació específica de les dones en l’àmbit cultural i persones LGTBI. - Treballar per la 

recuperació de la memòria de les dones lluitadores i invisibilitzades de la ciutat de Barcelona i 

que aquesta es faci visible en els diferents carrers de la ciutat com a mesura per treballar per la 

visibilització de les dones de Barcelona. -Treballar per combatre el model cultural vigent que 

alimenta un model patriarcal i unes relacions de desigualtat mitjançant les diferents eines que té 

l’ajuntament en l’àmbit de la promoció i difusió cultural, apostant també econòmicament per 

producció cultural feminista i LGTBI. - Formar a les persones responsables de l’ajuntament en 

perspectiva de gènere aplicada a la cultura i que les noves contractacions de persones i 

empreses tinguin com a criteri o clàusula de selecció, coneixements i competències per treballar 

en l’àmbit cultural també des d’una perspectiva de gènere. 

 

VI) Mocions 

 

 


