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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  16 de maig 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Balanç d'accions del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

3.-  (M1519/6217) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de Drets 

Socials per donar compte de: Des de l'aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, que 

estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial 

davant dels talls de subministraments: Quantes persones hi ha amb rebuts impagats per 

subministraments a la ciutat de Barcelona, qui assumeix el deute, quantes d'aquestes persones 

s'ha demostrat que estan en risc de vulnerabilitat i quants talls de subministrament té constància 

l'Ajuntament que s'han produït per impagament, en aquest cas, quants casos s'han sancionat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/6226) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del cost 

total (desglossat per conceptes), terminis d'execució i posada en funcionament i previsió de 

finançament de la Casa de les Lletres. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (CO 2017-05/12) APROVAR el Conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la 

ciutat de Barcelona per al període 2017-2020; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 

51.829.059,69 euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida 

esmentada en el document comptable, dels Pressupostos dels anys 2018-2020 d’acord amb 

l’establert en l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada 

exercici autoritzin els respectius Pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar totes les 

actuacions necessàries que es derivin d’aquest acord. 

 

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 Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

6.-  (M1519/6218) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Aplicar el model de gestió cívica en la cessió d'equipaments municipals esportius dels barris de 

Barcelona a les entitats esportives de base, en els casos en què aquestes entitats siguin les 

principals usuàries d'aquests equipaments. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

7.-  (M1519/6200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d'un 

equipament municipal de referència del trastorn de l'espectre de l'Autisme (TEA) per tal 

d'acompanyar a les famílies i persones que tenen TEA al llarg de tot el seu cicle vital incloent la 

creació d'una sala multisensorial per l'estimulació i integració sensorial. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/6206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: Introduir en els plecs de clàusules que regulen la concessió d'instal.lacions 

esportives municipals, mesures que limitin el nombre d'instal.lacions esportives a gestionar per 

part d'un mateix gestor i prioritzin criteris de proximitat, retorn, i compromís social, així com 

l'arrelament de les entitats i clubs esportius als barris de la ciutat. 

 

 

 



 

Ref:  CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  11/ 5/ 2017     13: 50 
3 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/6227) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1. Demanar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona la modificació del "Reglament 

revisat per a l'adjudicació d'habitatges i altres recursos residencials per emergència social per 

pèrdua d'habitatge", per tal de suprimir la Disposició transitòria segona que contempla la 

possible regularització dels habitatges en situació d'ocupació irregular. 2. Modificar el Pla del 

Dret a l'Habitatge 2016-2025 en totes les mencions que fan referència a la regularització 

d'habitatges ocupats irregularment i l'adjudicació d'habitatges ocupats precàriament per davant 

d'altres sol·licitants d'habitatge, com ara la fitxa A3.3. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/6196) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Esborrar tots 

els signes urbans que simbolitzen l'opressió nacional, de classe i de gènere en els àmbits de la 

construcció monumental, el nomenclàtor i el nomenament honorífic de fills i filles predilectes 

de la ciutat, i alhora desenvolupar polítiques culturals explicatives del sentit polític de construir 

la memòria social d'aquelles persones i col·lectius que al llarg de la història de Barcelona han 

cristal·litzat com a lluites populars, individuals i col·lectives, per superar l'opressió feudal i 

capitalista, per superar el procés colonial espanyol i francès i per superar el model patriarcal. 

Això implica: - La substitució, d'acord amb els principis esmentats, d'una bona part dels actuals 

monuments, nom de carrers, plaques commemoratives i nomenaments honorífics per d'altres 

que s'avinguin amb la memòria emancipadora, revolucionària, internacionalista i feminista que 

pretenem honorar. - Perseverar i accelerar la implementació de la retirada immediata de la 

simbologia franquista detectada en l'estudi encarregat per l'Institut de Paisatge Urbà i la Qualitat 

de Vida de l'Ajuntament on s'identifiquen els símbols que encara resten del període franquista a 

la ciutat, començant pels dos districtes on es localitza la majoria de la simbologia feixista. 

Segon.- Recuperar el paper de les dones, tant de les figures rellevants com d'aquelles que de 

manera col·lectiva van sustentar la resistència, els anys de lluita antifranquista i les 

reivindicacions feministes. A partir del diàleg amb les entitats i organitzacions feministes es 

durà a terme una pla de restitució del paper de les dones que ha de plasmar-se en monuments, 

noms de carrers, plaques commemoratives i nomenaments honorífics. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

11.-  (M1519/6219) Que es retiri l'actual campanya de Foment de la Lectura, que s'informi de la 

gènesi i del cost de la mateixa i que se'n programi una altra consensuada amb el sector del llibre 

de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6201) Que en el termini de dos mesos el Govern municipal amb coordinació amb el 

Consorci d'Educació de Barcelona presenti: - Pla per l'abordatge de l'absentisme i fracàs escolar 

en l'educació primària i secundària en la que s'expliquin les dades dels resultats de l'aplicació 

dels Programes Èxit 1 i Èxit 2 destinats a l'alumnat de primària i secundària. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6207) Que el Govern municipal insti el Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona a elaborar i a presentar abans d'acabar l'any un pla de dinamització de foment de l'ús 

del català a la ciutat per al 2018, capaç de donar resposta a la demanda de cursos existent i de 

generar-ne de nova. Entre d'altres elements, el pla de dinamització haurà de: - fixar els objectius 

a assolir l'any vinent; - determinar els barris d'acció prioritària; - especificar els mitjans humans, 

tècnics i financers necessaris per a dur-lo a terme: - establir els criteris que permetin avaluar els 

seus resultats. 

 

14.-  (M1519/6208) Que l'Ajuntament de Barcelona estudiï la fórmula que faciliti la utilització de la 

Targeta Barcelona Solidària als Centres Educatius, sense cost econòmic ni per a les famílies ni 

per als Centres, i que s'implementi com a molt tard a l'inici del curs vinent. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6228) 1. Que el Govern municipal justifiqui si els canvis de denominació de diferents 

vies de la ciutat, com la plaça de Llucmajor, la plaça de Joan Carles I o properament l'anunciada 

de la plaça d'Antonio López, entre d'altres, responen a causes de força major, i per quin motiu 

no s'ha sotmès a consulta del veïnat, tal i com es recull en la normativa de la Ponència de 

Nomenclàtor. 2. Es doni compte de si s'ha reunit el Consell Assessor d'Art Públic de Barcelona 

per tractar la decisió de retirar l'escultura d'Antonio López de la via pública. En cas afirmatiu, 

preguem se'ns informi de la data de la reunió, el dictamen de la mateixa i se'ns remeti còpia de 

l'acta de la sessió. 

 

16.-  (M1519/6229) Que el Govern municipal apliqui una fórmula de valoració per l'adjudicació de 

contractes que afectin al servei a les persones més proporcional, atorgant més pes als criteris 

tècnics per no penalitzar les ofertes que no siguin la més avantatjosa econòmicament i permetre 

que diferències poc significatives de preu no impliquin puntuacions notòriament 

desproporcionades. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

17.-  (M1519/6220) Quin solar pensa posar l'Ajuntament a disposició del Consorci d'Educació per a 

la redacció del projecte i posterior construcció d'un Institut de Secundària al barri de La Sagrera 

al Districte de Sant Andreu? En cas que no estigués decidit, quins solars s'han estudiat i, en el 

seu cas, descartat i perquè? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6202) Quins són els horaris dels Casals per a Gent Gran a la ciutat de Barcelona i sota 

quins criteris es decideixen els horaris i dies d'obertura? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/6197) Tenint en compte les diferents polítiques feministes que s'estan desenvolupant 

des de la Regidoria de Feminisme i LGTBI, es sancionarà o tindrà conseqüències per les 



 

Ref:  CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  11/ 5/ 2017     13: 50 
5 

diferent empreses i entitats financeres organitzadores del Trofeu Comte de Godó les pràctiques 

de vulneració de drets com a dones i treballadores? 

 

20.-  (M1519/6198) Quins criteris s'han utilitzat per atorgar o no les subvencions pel 

desenvolupament dels diferents projectes culturals de la ciutat. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

21.-  (M1519/6221) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de març de 2016, amb el següent 

contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal que 

presenti un projecte d'adquisició del Taller Masriera on es prevegi la seva viabilitat tècnica i 

econòmica per a la seva utilització per establir un equipament cultural a la ciutat vinculat a les 

arts escèniques i al teatre amb la voluntat de generar sinergies amb la zona 11, fent créixer 

l’àrea creativa de la Dreta de l’Eixample. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/6199) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de novembre de 2015, amb el 

següent contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Establir clàusules 

de gènere en la contractació pública impedint a les empreses i entitats presentar-se en aquells 

casos en què hi ha acusació i/o sentència ferma per casos de violència masclista en l’entorn 

laboral i establir clàusules de revocació de la contractació si durant el període de contractació es 

produeix un cas d’aquestes característiques. Així mateix, es vetllarà per la contractació amb 

empreses i entitats que respectin estrictament la normativa vigent pel que fa a la discriminació 

de gènere en l’àmbit laboral. 2. Iniciar una campanya de conscienciació a la ciutat sobre els 

efectes del model de relacions sexoafectives que tingui com a població diana les joves, amb 

l’objectiu de posar de manifest quin efecte tenen els elements principals de mite de l’amor 

romàntic. En aquest sentit cal tenir en compte quins són els efectes que es deriven de la 

idealització del model de relacions monògam en el qual es concep la parella com a propietat, els 

efectes dels cànons de bellesa, la gelosia com a conducta natural i normalitzada, el control de la 

parella com quelcom també natural i normalitzat, la coacció i les amenaces com a pauta de 

relació, la normalització dels micromasclismes com a base del model de relació dels homes 

joves envers les dones joves, la normalització dels abusos i agressions sexuals i físiques quan 

les relacions no esdevenen una situació de consentiment i respecte mutu. 3. Posar en marxa 

mesures per tal de conscienciar, prevenir i abordar els casos en què les formes de violència 

simbòlica resten invisibilitzats com són els casos de violències masclistes entre joves en 

l’anomenada violència 2.0, on el control, amenaces i coaccions cap a persones per la seva 

condició de dones o orientació sexual es produeixen a través de les xarxes socials i el telèfon 

mòbil. 4. Establir els mecanismes pertinents per tal de garantir que en els espais de propietat i 

titularitat pública, i especialment en l’espai públic i al Metro de Barcelona, no es cedeixin 

espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista ni que fomentin o perpetuïn la 

discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 5. Articular una campanya de 

conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a dones joves i LGTBI als centres 

d’ensenyament i formació. 6. Establir protocols de resolució de conflictes -formant també el 

personal educatiu de manera integral- i per a la prevenció i abordatge d’agressions i violències 

masclistes a tots els centres d’ensenyament i formació que serveixin per a tota la comunitat 
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educativa, tant les treballadores com les usuàries. 7. Desenvolupar programes d’educació 

afectivosexual i de prevenció de violències masclistes on es treballi per la igualtat real i alhora 

es rebi informació sobre mètodes anticonceptius no agressius en els espais i centres juvenils 

dels barris. En aquests espais s’haurien de treballar programes transversals, d’una manera 

integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i 

sobretot centrada en la penetració. 8. Dotar d’un pressupost específic per tal de fer efectives 

totes aquestes mesures concretes de tal manera que no s’incrementi la càrrega de feina a les 

treballadores actuals en els diferents àmbit mencionats (serveis socials, salut, educació). 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


