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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  15 de novembre 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.-  Informe de seguiment de la mesura de govern: Millora del sistema per l'abordatge integral de 

les violències masclistes. 

 

2.-  Subvencions a infants i adolescents entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva fora d'horari 

lectiu. Curs 2016-2017 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/4546) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per donar compte de 

l'estat i el futur del Teatre Arnau. 

 

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.-  (M1519/4558) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a què 

elabori un nou Pla d'Equipaments Juvenils 2016-2023 establint un calendari tant de 

participació, amb els diferents agents implicats (entre ells el CJB i els Grups Municipals), com 

d'execució; i a què aquest Pla es porti a aprovació del Plenari en el termini de 3 mesos. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

5.-  (M1519/4533) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que en el termini de 3 

mesos el Govern municipal, en coordinació amb l'ICUB i els Serveis Socials presenti el Pla 

d'accés a les activitats culturals per a les persones en risc d'exclusió social. En aquest Pla s'ha 

d'incloure iniciatives que proporcionin entrades gratuïtes en les diferents activitats culturals de 

la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/4542) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1.- Que el Govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, un mapa dels 

centres educatius que disposen d'espais aptes per a la pràctica esportiva a tota la ciutat. 2.- Que 

el Govern municipal posi a disposició dels clubs i les entitats els espais disponibles per a la 

pràctica esportiva en els centres educatius de la ciutat, amb criteris de proximitat i vinculació al 

territori. 3.- Que el Govern municipal es comprometi amb el manteniment i l'adequació 

d'aquests espais per a la seva utilització. 4.- Que el Govern municipal es comprometi a vetllar 

per la compatibilitat amb l'activitat lectiva dels centres educatius i afavoreixi el retorn social 

d'aquestes instal·lacions. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

7.-  (M1519/4547) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Instar a la Generalitat 

de Catalunya la posada en funcionament de la Residència per a gent gran i centre de dia Mercat 

del Guinardó, l'inici de les obres de les residències i centres de dia Can Ferrero II, Benavent, 

Pere Virgili i Casernes de Sant Andreu. - Instar al Govern municipal a localitzar i cedir els 

terrenys a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de les residències i centres de dia per 

a gent gran previstes als solars dels carrers Empordà i Viladomat-Illa Skoda, previstes al 

Conveni d'Equipaments 2005-2007, desestimades per ser solars on no és possible la seva 

construcció. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/4524) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que el Govern 

municipal vetlli per garantir l'art al carrer com a forma de llibertat d'expressió amb totes les 

seves expressions. 2.- Reconèixer i garantir en els seus marcs regulatius de l'espai, l'art al carrer 

com a ús comú general; explicitant-lo en els marcs necessaris.3.- Garantir la participació 

d'artistes i veïns en l'elaboració de les normatives que els afectin, apostant per l'autogestió dels 

seus espais. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/4559) Que la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insti al Govern municipal 

per tal que prorrogui durant dos cursos més l'Impuls a la Formació Professional per millorar la 

formació i l'ocupabilitat dels joves, mantenint i aplicant els acords previs, existents per que 

alumnes de FP puguin fer les seves pràctiques en dependències i serveis municipals de 

l'Ajuntament de Barcelona, instituts o empreses municipals, o en empreses o institucions 

públiques i privades que gestionen serveis municipals, tot instaurant el sistema pertinent 

d'avaluació del projecte. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/4534) La realització d'una campanya de sensibilització orientada als adolescents i a 

persones de referència (família, monitors, professors) amb la finalitat de preveure el consum 

d'alcohol entre els menors. Aquesta campanya, ha d'incloure la formació d'un equip de joves 

que actuïn de manera preventiva amb d'altres joves en les zones de consum d'alcohol utilitzant 

d'aquesta manera un model piramidal de prevenció. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/4543) Que el Govern municipal es comprometi, en el termini de tres mesos i d'acord 

amb la Declaració Institucional aprovada el passat 27 de maig a: 1.- Promoure l'Adhesió dels 

comerços i associacions comercials de Barcelona, al projecte "No puc esperar". 2.- Promoure la 

difusió del projecte a tota la ciutadania de Barcelona, amb especial atenció als comerços i als 

CAP's de la ciutat. 3.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives entre la 

ciutadania de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/4548) Que el Govern municipal redacti un Pla d'habitatge juvenil per tal de garantir 

unes polítiques públiques que apostin per garantir que els joves puguin accedir a l'habitatge de 

lloguer amb opció de compra, en el termini de 6 mesos. 

 

13.-  (M1519/4549) Que el Govern municipal exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya que 

aporti les quantitats que li pertoquen com a ens consorciat del Consorci del Museu Nacional de 

Ciències Naturals, d'acord amb l'acord signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya que estipulava les condicions per l'entrada d'aquesta última al Consorci, i en cas 

de no fer-ho, que l'Ajuntament de Barcelona iniciï el procediment per dissoldre l'esmentat 

Consorci. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

14.-  (M1519/4560) Quantes persones refugiades estan atenent els Serveis Socials de l'Ajuntament de 

Barcelona desglossades en funció dels diferents contingents o col·lectius d'origen i quins són 
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els recursos humans, materials i econòmics que s'estan oferint a cadascú d'aquests grups i, per 

altra banda, quantes persones han pogut quedar sense atenció o amb atenció deficient? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

15.-  (M1519/4535) Quines mesures d'han pres des de l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de 

protegir als menors davant la filmació de pel·lícules amb escenes pornogràfiques a la via 

pública on apareixen dones en situacions humiliants? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/4544) Quantes persones provinents de la Xarxa d'atenció a les persones sense llar han 

pogut sortir del carrer i s'han inserit al món laboral i social, durant aquest mandat? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/4525) En base quines necessitats detectades en els diferents barris de Sant Andreu s'ha 

signat el conveni de col·laboració entre la secció de diplomàcia pública de l'ambaixada dels 

Estats Units d'Amèrica a Espanya i Andorra, l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant 

Andreu i el Consorci de Biblioteques de Barcelona; amb quines entitats del districte s'ha parlat 

per desenvolupar aquest projecte teòricament educatiu i cultural? 

 

18.-  (M1519/4526) Quines mesures es prendran per part de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa als 

menors tutelats que inhalen cola; aquestes passen per obrir definitivament aquestes places 

d'educadores de carrer, així com incrementar la garantia de drets d'aquests menors? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

19.-  (M1519/4561) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'octubre de 2015, amb el contingut 

següent: (M1519/1144) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta a l'Alcaldessa a 

iniciar la recuperació i/o compra de locals que es troben buits per a promoure que s'hi realitzin 

activitats comunitàries, associatives socials i d'economia social per a revitalitzar els barris amb 

noves activitats. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/4545) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports en data 16 de feber de 2016 amb el contingut següent: (M1519/2650) Que es 

creïn Oficines Municipals Úniques d’Escolarització a tots els Districtes de la ciutat per 

assegurar l’escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres educatius amb fons públics. 

 

VI) Mocions 

 


