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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  18 d'abril 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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. 

 

2.-  Servei per a Adolescents i Famílies (gener-desembre 2016). 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (10SD/16-17) ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de 

Ciutadans, de conformitat amb les consideracions efectuades en l’informe del comissionat 

d’Educació i Universitats. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup 

Municipal del Partit Popular, de conformitat amb les consideracions recollides en l’informe del 

comissionat d’Educació i Universitats. APROVAR definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal el Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d’Universitats, 

que s’adjunta a la present proposta. 

 

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 Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

4.-  (M1519/6034) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. 

garantir que, mitjançant un acord de compra, permuta, cessió o lloguer amb la propietat, la Sala 

Granados i l'edifici on està ubicada, a l'avinguda Tibidabo, 18, del barri de Sant Gervasi - La 

Bonanova, sigui un equipament públic cultural dedicat a la música. 2. Treballar per què la Sala 

Granados sigui un equipament públic cultural de referència catalana i mundial en la preservació 

de la memòria de l'insigne compositor Enric Granados i del talent creatiu dels seus deixebles i 

els músics que han continuat el seu llegat. 3. Treballar el projecte de rehabilitació de l'edifici i 

la definició dels usos de l'equipament conjuntament amb els veïns i veïnes i la plataforma 

"Salvem la Sala Granados". 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/6010) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal presenti en el termini de 3 mesos: - El diagnòstic dels hàbits de lectura dels nens, 

adolescents i joves a la ciutat de Barcelona. - El Pla de foment de la lectura destinats als nens, 

adolescents i joves. Aquest pla hauria de coordinar-se amb les AMPAS, AFAS, Consorci 

d'Educació i el Consell de la Joventut. - La creació per part de l'Ajuntament de Barcelona d'un 

festival de literatura on els nens, adolescents i joves siguin els protagonistes i es rendeixi 

anualment homenatge als diferents autors de la literatura. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/6046) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Consorci 

d'Educació de Barcelona i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona a: Que un comitè d'experts 

estudiï la possibilitat d'anar avançant cap a l'obligatorietat d'estar al dia de les vacunes per tal de 

poder accedir a les escoles bressol públiques. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/6053) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar al Govern 

municipal a crear una línia de subvencions en el curs 2016-2017 per cobrir un terç del cost 

d'una plaça en una Escola Bressol privada, segons el nivell de renda familiar, per tal de que els 

pares que portin als seus fills a una Escola Bressol privada, paguin el mateix que si els portessin 

a una Escola Bressol pública. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/6016) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Fer valer la relació 

contractual entre els/les artistes i qui contracti els seus serveis descrita en el manual de bones 

pràctiques de contractació en el sector musical pel que fa als espectacles que promogui 

l'Ajuntament. 2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones 

pràctiques de contractació en el sector musical en els espectacles públics del poble, incentivant 

l'aplicació del manual per part de promotors privats i associacions culturals, si cal 
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subvencionant projectes que ho requereixin. 3. Incentivar la contractació de propostes musicals 

amb representació femenina. 4. Vetllar per la dignificació de la professió dels i les professionals 

del sector musical. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

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

 

9.-  (M1519/6035) Que en el termini d'un mes es presenti en Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports un seguiment del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de 

l'Ajuntament de Barcelona, que contempli les actuacions que el govern té intenció d'impulsar en 

els dos darrers anys de mandat. 

 

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

 

10.-  (M1519/6036) Que es realitzi una enquesta de satisfacció en els Casals de la Gent Gran 

municipals que contempli tant la qualitat i quantitat del menjar com l'atenció rebuda i que els 

resultats es presentin màxim d'aquí dos mesos a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6008) Que el Govern municipal es comprometi a que els estudiants i equips docents 

sempre que justifiquin la seva estada relacionada en la realització d'estudis a la nostra ciutat 

puguin allotjar-se en una residència universitària amb estades inferiors d'un mes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/6047) Que el Govern municipal, per tal de poder atendre a tot el professorat que 

necessita el suport dels intèrprets i els mediadors interculturals, ampliï la dotació pressupostària 

d'aquest servei amb l'objectiu de donar cobertura i garantir aquesta mediació a tots els centres 

amb més diversitat intercultural a les aules. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/6054) Que l'Ajuntament de Barcelona prengui mesures urgents amb la Generalitat de 

Catalunya per prevenir i resoldre els problemes dels joves en situació de greu exclusió social, 

denominats "els nens de la cola", en els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del 

districte de Ciutat Vella. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/6009) Quantes persones amb diversitat auditiva utilitzen els servei de teleassistència, 

quin es el cost que paguen i com s'adapta aquest servei a les seves necessitats específiques? 

 

Del Grup Municipal ERC: 
 

15.-  (M1519/6048) Quina és la situació de les negociacions entre l'Ajuntament i l'Estat tant pel que 

fa a la recuperació de les aportacions que feia l'Estat abans de la crisi a les institucions culturals 
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barcelonines en què hi està consorciat, com al restabliment dels acords bilaterals que permetien 

l'arribada de finançament de l'Estat a aquells altres equipaments en què aquesta administració 

no hi està consorciada? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/6055) Té previst el Govern municipal adquirir el Teatre Principal i El Molino, i la 

creació d'un eix cultural al Paral·lel i a Rambla? Especificar el calendari, els usos, el projecte, la 

inversió, el procediment d'adjudicació d'aquests equipaments, etc. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/6017) Quina és la política del govern per a revertir la facturació il·legal de les 

urgències, al menys als centres on té competències com és el Parc de Salut Mar (Hospital del 

Mar i CUAP Perecamps del Raval) i quines actuacions portarà a terme per tal que no es torni a 

repetir? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

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

 

18.-  (M1519/6037) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'abril de 2016, amb el contingut 

següent: (M1519/3143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern 

municipal a que presenti un Pla d’actuació per l’àmbit d’adolescència i joventut per aquest any 

2016 i iniciï els tràmits per l’elaboració del Pla d’adolescència i joventut que hauria d’entrar en 

vigor a partir del 2017 on s’hauria d’incloure, com a mínim, mesures per a la lluita de l’atur 

juvenil, la planificació dels equipaments i serveis juvenils i mesures per la formació, 

l’emancipació i el desenvolupament integral de la persona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6049) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició atesa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 19 d'abril de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Sol·licitar al Consorci d’Educació de Barcelona la 

posada en marxa d’un servei d’atenció a famílies nouvingudes que incorpori, entre d’altres, 

servei de traducció i de mediació intercultural per a totes les escoles que ho demanin. - Que el 

Govern de la ciutat posi en marxa cursos de formació de llengua catalana i castellana en els 

barris on més es necessiti per a dones d’origen immigrant, i proporcionin servei d’atenció i cura 

dels seus infants a càrrec en el mateix centre durant la seva assistència a classe. - Instar als 

organismes corresponents perquè els diversos recursos de formació en llengua catalana i/o 

castellana de la ciutat, en especial escoles de persones adultes i centres de normalització 

lingüística, flexibilitzin la seva oferta formativa per adequar-la a les necessitats de dones 

d’origen immigrant amb pocs recursos, i proporcionin servei d’atenció i cura dels seus infants a 

càrrec en el mateix centre durant la seva assistència a classe. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/6018) En quin estat d'execució es torben els acords presos a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports del passat mes de gener de 2017 amb el contingut següent: La 
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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 quatre empreses mitjançant 

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

per la salut laboral de les treballadores exigint el compliment de les normatives higièniques i de 

material de cures i donant centralitat al suport emocional i físic. 

 

 

VI) Mocions 

 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

 


