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COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 

 
Dia:  18 de febrer de  2014 

Hora: 9 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.-  - . ESO  

 

2.-  Barcelona, una ciutat que promou els rodatges i l’audiovisual. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1115/10552) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal de cultural per tal de 

donar compte del nou carnet BCN Cultural presentat recentment en roda de premsa. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

4.-  (M1115/10541) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal de Cultura per tal de 

donar compte de l'estratègia del Govern municipal en la creació de sinergies entre els espais 

culturals territorialitzats als barris del Raval i La Ribera, i Muntanya de Montjuïc. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (15/7/13/CF) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el termini d’informació 

pública a l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat al Consorci Institut 

Ramon Llull, en el sentit i termes que figuren en les respostes que consten a l’expedient i que es 

donen per reproduïdes. APROVAR definitivament l’esmentada adhesió. APROVAR 

definitivament els estatuts del Consorci, segons documentació adjunta. FACULTAR l’Alcalde 

perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del present acord. 
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6.-  RECTIFICAR, de conformitat amb allò establert en l’article 105,2 de la Llei 30/1992 de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’errada 

material observada en els Estatuts de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, consistent en que a 

l’inici de l’apartat 1 de l’art. 4, manca la frase següent: “la promoció de la cultura i les arts en 

general, la difusió del patrimoni cultural del Sr. Julio Muñoz Ramonet”. 

 

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 PSC: 

 

7.-  (M1115/10553) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda: I. Instar 

al Govern municipal a presentar un informe en què expliqui com garantirà l'accés a places 

d'educació secundària pública a l'alumnat de les escoles de la zona nord del Districte de Gràcia 

(escoles Rius i Taulet, Pare Poveda, Josep Maria de Sagarra, Farigola de Vallcarca, Montseny, 

Turó del Cargol i Baldiri Reixac). II. Presentar una solució que permeti als alumnes dels barris 

del nord de Gràcia accedir a places d'educació secundària públiques de proximitat. III. Exigir al 

Govern de la Generalitat la construcció de l'Institut Vallcarca. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1115/10535) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al 

Govern municipal a: - Replantejar el Pla d'Equipaments Educatius 2008-2011 per tal d'adequar-

lo a les necessitats educatives i al context socio econòmic actual que inclogui el calendari i 

pressupost d'execució. - Publicar la planificació escolar pel Curs 2014-2015 per a tots els 

districtes de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

9.-  (M1115/10548) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda: 1. 

Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de gener per la secció 

cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

que obliga al Departament d'Ensenyament i a les direccions de cinc centres educatius, dos d'ells 

a la ciutat de Barcelona, a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà. 2. Instar al Govern 

municipal a que ofereixi tot el suport necessari a aquests centres educatius de la nostra ciutat 

afectats per aquestes interlocutòries, i als que es puguin veure afectats en un futur, per tal de que 

puguin aplicar el model lingüístic establert a l'ensenyament català. 
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Del Grup Municipal UpB: 

 

10.-  (M1115/10542) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar el 

Govern municipal a reunir periòdicament la Comissió de Patrimoni del Consell de la Cultura de 

Barcelona per tal que dictamini sobre les propostes urbanístiques que afectin els elements 

patrimonials de la ciutat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1115/10536) Que el Govern municipal rendeixi homenatge a Salvador Dalí, coincidint amb 

el 25è aniversari de la seva mort, organitzant diferents exposicions i activitats culturals sobre la 

seva figura durant l'any 2014. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

12.-  (M1115/10543) Que el Govern municipal emprengui les mesures convenients per tal de 

dignificar els monuments de Frederic Mistral i de Guillem Graells. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1115/10554) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació als acomiadaments que 

hi ha hagut al Liceu? 

 

14.-  (M1115/10555) Quines ajudes ha donat el Govern municipal en el marc del Pla de suport al 

comerç cultural de proximitat i quina valoració en fa? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1115/10537) Quines accions ha pres o té previst prendre l'Ajuntament de Barcelona per tal 

de recolzar l'Escola de la ciutat afectada per la recent sentència del Tribunal de Justícia de 

Catalunya que obliga a impartir un 25% de les classes en llengua castellana? 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

16.-  (M1115/10549) Quines mesures pensa adoptar el Govern municipal per reduir la demanda no 

atesa de places a les escoles bressol municipals, per sobre del 40% el curs actual, de cara al curs 

vinent 2014-15? 

 

17.-  (M1115/10550) Quin és l'estat del procés judicial per a la recuperació de la totalitat del llegat de 

Julio Muñoz Ramonet a la ciutat de Barcelona? Quins són els usos culturals que el Govern 

municipal està considerant pels edificis de la finca del carrer de Muntaner? 
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Del Grup Municipal UpB: 

 

18.-  (M1115/10544) Quins són els 56 noms que s'han incorporat en el nomenclàtor de Barcelona 

entre setembre de 2012 i gener de 2014? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

19.-  (M1115/10551) Que el Govern municipal informi de les actuacions que té previstes realitzar per 

tal de donar compliment al prec acceptat a la sessió de la Comissió de Cultura, Coneixement, 

Creativitat i Innovació de 16 d'abrils de 2013 amb el contingut següent: Que el Govern 

municipal articuli, de cara als propers anys, una commemoració ciutadana de la proclamació de 

la República, coincidint amb el 14 d'abril, que permeti donar rellevància als valors que la 

república representa, en record a la lluita per la democràcia i contra el feixisme, posant de 

manifest el que aquell període històric va significar a la nostra ciutat. 

 

VI) Mocions 


