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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  16 de febrer 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Impuls al Projecte Educatiu de Ciutat. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/2648) Que comparegui la responsable del govern municipal en matèria de Joventut per 

tal d'informar sobre les principals línies de treball en l'àmbit de les polítiques de joventut, així 

com del calendari d'elaboració dels nous plans d'Adolescència i Joventut i d'Equipaments 

Juvenils. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/2640) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar sobre 

quin és el posicionament del govern sobre els grans esdeveniments esportius internacionals a la 

ciutat. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (CF 2016-02/2) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci Pla de Rehabilitació i Equipament de 

Teatres de Barcelona en la sessió de 20 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació 

dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, a més d’altres 

modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu. 

 

6.-  (CF 2016-02/3) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon Llull en sessió de 16 de 

desembre de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 

d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 

i altres mesures de reforma administrativa, i d’altres modificacions adients, segons consta en 

l’expedient administratiu. 

 

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 CIU: 

 

7.-  (M1519/2664) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a que 

presenti un conveni/projecte que vinculi les noves tecnologies i el Mobile World Congress amb 

reptes socials i amb el Tercer Sector Social. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

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

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

econòmics, psicològics i socials necessaris. Aquests programes a més d'atorgar recursos 

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

dones des de l'inici del seu embaràs. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/2649) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern municipal 

constitueixi una mesa permanent amb la representació sindical a l'Ajuntament, per tal de 

fomentar mesures de conciliació de la vida familiar, laboral i personal al sí del consistori, fent-

les extensives als instituts, empreses municipals i serveis externalitzats que depenen de 

l'Ajuntament de Barcelona, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics així com personal de tota 



 

Ref:  CCP 2/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  11/ 2/ 2016     9: 18 
3 

la plantilla. En aquesta tasca hauran de tenir especial consideració el personal que encapçali una 

família monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans dependents o 

persones joves discapacitades. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/2641) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament 

contempli en la seva cartera d'habitatges dotacionals i d'habitatges amb serveis per a persones 

grans una oferta d'equipaments que siguin espais inclusius i segurs per acollir persones grans 

LGTBI. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/2657) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal a revisar els projectes del Museu Verdaguer de la literatura per tal de garantir la 

presencia d'autors catalans en llengua castellana, així com la dels autors espanyols i 

llatinoamericans universals. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/2622) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Potenciar estructures 

d'apoderament veïnal existents, alhora que crear-ne de noves per tal de generar menjadors 

comunitaris. - Facilitar els recursos tècnics i de capacitació necessaris per endegar i dinamitzar 

projectes que treballin per assolir el dret a la sobirania alimentària per totes aquelles persones en 

risc de vulnerabilitat que actualment no poden cobrir les seves necessitats alimentàries alhora 

que pel conjunt de les veïnes de la ciutat. - Assegurar i treballar perquè aquests espais es 

desenvolupin des d'una perspectiva de transformació social; des d'una perspectiva d'acció 

comunitària, per tal d'apoderar i atorgar drets a les persones en l'àmbit de l'alimentació. - 

Treballar perquè aquest menjadors comunitaris puguin esdevenir espais de socialització de 

tasques de cura i reproductives, així com espais per potenciar xarxes de suport veïnal. - 

Impulsar aquesta iniciativa des de l'àrea de drets socials -de manera coordinada entre els 

diferents agents de l'administració pública- i amb les veïnes i col·lectius dels diferents barris on 

es desenvolupin aquests projectes de menjadors comunitaris destinant una partida 

pressupostaria concreta. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (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. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/2642) Que el govern municipal insti a la Generalitat de Catalunya per que s'iniciï la 

construcció del nou Institut de secundària Martí i Pous al recinte fabril de la Fabra i Coats del 

barri de Sant Andreu. 
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15.-  (M1519/2643) - S'insti al Consorci d'Educació de Barcelona a una revisió en profunditat dels 

protocols i marcs d'actuació en casos d'abusos sexuals i d'altres maltractaments greus a menors. 

- Que aquesta revisió arribi a conclusions i propostes de millora no més tard d'aquest curs 

escolar. - Que les conclusions i propostes siguin aplicades en els centres públics i concertats de 

la ciutat així com distribuïdes i elevades a totes les altres administracions i agents competents 

per que siguin valorades i si s'escau aplicades. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/2658) Que el govern municipal adopti les mesures adients per tal de descongestionar 

els centres socials de Sant Andreu, Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Martí, 

Sants-Montjuïc i Sarrià, així com reduir les llistes d'espera. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/2665) Quin és l'estat d'aplicació i implementació de la mesura de govern del mandat 

2011-2015 per a què les persones transsexuals puguin utilitzar el nom lliurement escollit en les 

acreditacions i carnets que permeten accedir als diferents serveis i equipaments municipals? 

 

18.-  (M1519/2666) Quins són els objectius quantificats (nombre de comerços culturals, ajuts 

econòmics sol·licitats, recursos públics destinats a adquisició de locals, etc.) del suport als 

comerços culturals de proximitat? 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

19.-  (M1519/2635) Quantes denúncies s'han presentat sobre aquests casos en els últims 5 anys i quin 

és el protocol d'actuació per prevenir, detectar i evitar els casos d'abusos a menors als centres 

educatius? 

 

20.-  (M1519/2636) Quin és el seu projecte per la temporada d'aquest any pel Festival Grec? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2651) Per quins motius l'ICUB ha decidit prescindir dels serveis de diferents 

professionals que treballaven en alguns dels museus municipals de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/2659) Quin és el capteniment del govern municipal respecte a les obres de reforma de 

l'Estadi de futbol Narcís Sala? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/2623) Saber si s'han començat els estudis per la millora de les instal·lacions del CEM 

Marbella, per tal de poder-hi ubicar el camp de gespa artificial, coneixent quin serien els 

terminis per l'acabament de les obres i poder reconèixer aquest espai com un camp de rugbi per 

part de l'Institut Barcelona Esport? 
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24.-  (M1519/2624) Quin és l'estat de la retirada de simbologia franquista dels carrers de la ciutat? 

En quin termini es preveu haver fet efectiva la retirada d'aquesta simbologia? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/2652) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports en data 17 de novembre de 2015 amb el contingut següent: Que el Govern 

municipal es comprometi a augmentar la partida destinada al manteniment dels patis escolars 

dels centres que participen en el projecte de Patis Escolars Oberts al Barri. 

 

VI) Mocions 

 


