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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  17 de gener 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.-  Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Diagnòstic espais estudi Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

3.-  (M1519/5337) Que comparegui el responsable municipal en matèria d'Infància de l'Ajuntament 

de Barcelona per donar explicacions de l'ús polític i partidista que s'ha fet amb el repartiment de 

propaganda per part de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes amb eslògans com 

"Ara es l'hora. L'esport per la independència". 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

4.-  (M1519/5333) Que comparegui el responsable del govern en matèria de cultura per rendir 

comptes en relació a la compra del teatre Tantarantana, explicant els motius d'aquesta compra 

sobtada així com l'origen de la demanda, les condicions econòmiques i la utilització social que 

es vol fer. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20160563) APROVAR definitivament el Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025; RESTAR 

assabentat dels informes dels Consells Plenaris dels Districtes; RESOLDRE les al·legacions 

presentades durant el termini d'exposició pública d'acord amb els informes jurídics que figuren 

a l'expedient i que es donen per reproduïts; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (9SD/16 IMEB) APROVAR inicialment el nou Reglament de funcionament intern del Consell 

Assessor Municipal d’Universitats, i SOMETRE'L a informació pública per un termini de trenta 

dies, d’acord amb l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/5358) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a 

elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, un estudi on s'avaluï l'estat de la situació en natalitat, 

de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i de la coresponsabilitat en les tasques de 

cura de les llars barcelonines i, posteriorment, en un termini màxim de 6 mesos, s'elabori un Pla 

de promoció de la natalitat, de les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, 

i de la coresponsabilitat entre gènere. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

8.-  (M1519/5338) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal 

presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures concretes per la Reforma dels Serveis 

Socials en les que s'inclogui: - Reduir les llistes d'espera, amb un compromís d'atenció a les 

persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s'ajustin a 

les necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no tingui que trucar diverses vegades o parlar 

amb diferents interlocutors fins que l'atén la persona correcta. Seria convenient la creació d'un 

front Office per tal de donar respostes i realitzar les accions concretes. - Impulsar des del 

govern Municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única porta d'entrada al 

sistema de serveis socials, i acceptar que qualsevol informe i recomanació dels professionals 

acreditats en les entitats socials o en d'altres sistemes de benestar com assistència sanitària o 

ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe del Serveis Bàsics d'Atenció 

Social: (SBAS). - Garantir un sistema d'horaris per als professionals i usuaris dels Serveis 

Socials d'ampli ventall que faciliti l'atenció a les persones, el treball comunitari, en xarxa i 

grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia de Serveis Socials Bàsics, i els 

serveis socials especialitzats i enviar aquesta Guia als ciutadans de Barcelona. - Trimestralment 

presentar als Grups Municipals i a la ciutadania mitjançant el Portal de transparència el número 
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de persones ateses, el motiu de l'atenció, l'estat de resolució del problema, així com les queixes i 

reclamacions que es presenten. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/5347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: Realitzar un pla de xoc contra l'infrahabitatge en el termini de 3 mesos que permeti 

detectar, sancionar als propietaris dels immobles i ajudar a les famílies que hi viuen a accedir a 

un habitatge en condicions.  

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/5362) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Crear el Consell 

Municipal de Família i Valors per tal de desenvolupar una política d'atenció integral de 

protecció i suport a les famílies que impulsi i coordini adequadament totes les polítiques 

transversals d'atenció a la família dutes a terme pel Govern Municipal. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/5334) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres 

mesos l'Ajuntament de Barcelona realitzi: - Una avaluació sobre la gestió del servei a través 

d'inspeccions sobre les tasques que s'estan desenvolupant en les 4 empreses mitjançant 

entrevistes amb les treballadores. - Elabori un protocol sobre el temps de desplaçament ja que 

actualment cada empresa aplica el què vol, repercutint de forma negativa en les treballadores. - 

Elabori un protocol de salut laboral tenint en compte la situació d'incompliment de normatives 

higièniques i de material de cures vigent. - Elabori un protocol de salut laboral centrat en les 

treballadores per tal d'oferir suport emocional i físic. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/5359) Que el Govern municipal elabori un Pla Estratègic per la pràctica esportiva del 

rugbi a la ciutat de Barcelona en col·laboració de la Federació Catalana de Rugbi i dels clubs de 

rugbi de la ciutat on s'hauria d'incloure, entre d'altres temes: a. La construcció d'un camp de 

rugbi. b. Un programa d'impuls de la pràctica d'aquest esport en edat escolar, de la pràctica de 

l'esport de base, i de suport de la Federació Catalana de Rugbi i als clubs de rugbi de la ciutat. c. 

Un programa de promoció i impuls de campionats de rugbi. d. Una proposta per a la rebaixa de 

les quotes per a la utilització dels espais destinats a la seva pràctica. 

 

13.-  (M1519/5360) Que el Govern municipal elabori un protocol d'actuació davant el maltractament 

de les persones amb discapacitat, amb la participació del sector i dels diferents grups 

municipals. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/5339) El Govern Municipal es comprometi a respectar i a garantir la presència de 

l'exèrcit Espanyol en el Saló de l'Ensenyament en la pròxima edició que es portarà a terme 

durant els dies 22 i 27 de març del 2017. 
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15.-  (M1519/5340) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consorci Sanitari de Barcelona 

faci la tasca d'organitzar, distribuir i millorar l'atenció dels pacients en els CUAP dels barris de 

Barcelona per tal de garantir l'atenció de les necessitats dels pacients. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/5348) Que el Govern municipal ampliï els servei de sales d'estudi permanents amb 

l'objectiu de donar cobertura i garantir aquest servei a tots els districtes de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/5363) Que el/la President/a del Festival de la Infància no estigui vinculat al President 

de la Generalitat. 

 

18.-  (M1519/5364) Que el Consorci Sanitari de Barcelona: 1. Doti els recursos humans i materials 

necessaris als Caps i Cuaps per evitar el seu col.lapse per les persones afectades per la grip i que 

alhora saturen els hospitals. 2. Insti a la Generalitat de Catalunya la construcció i adequació dels 

Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i Centres d'Atenció Primària (CAP) que resten 

pendents del Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària 2008-2015. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/5349) Que el Govern municipal es comprometi a mantenir la partida pressupostària per 

assumir les mutualitats esportives dels menors de 16 anys a la ciutat els anys vinents, per a 

seguir apostant per l'esport de base, i quin és el motiu pel qual no s'ha executat encara la del 

pressupost de l'any 2016? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/5335) Què ha fet l'Ajuntament de Barcelona per tal d'evitar la presència de l'Exèrcit al 

Saló de l'Ensenyament? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

21.-  (M1519/5361) 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: (M1519/2895) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 

municipal que presenti un projecte de 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. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/5336) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

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

contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar programes 

d’apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i elles mateixes puguin ser 

part activa d’aquests programes. Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques 

municipals proporcionen unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin 

d’autonomia, així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. Tercer.- Dur a terme 

estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben les 

persones grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció de 

violència masclista vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de 

respecte cap a la nostra gent gran que els valori com agents de construcció social. Sisè.- 

Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- Instar a la Generalitat a garantir uns 

ingressos suficients per a les persones grans amb la finalitat d’assegurar una vida digna. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

23.-  Donar suport a la iniciativa presentada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb 

Discapacitat per fer efectiu el dret de vot de les persones amb discapacitat en condicions 

d'igualtat. 

 


