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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  19 de gener 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.-  Programa de promoció de l'Atletisme a Barcelona. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'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 CIU: 

 

2.-  (M1519/2223) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal per tal que destini durant el mandat un import mínim de cinc milions d'euros 

(5.000.000,00 euros), que faci possible la continuîtat i ampliació del programa d'ajuts per 

rehabilitació de teatres d'entitats privades sense ànim de lucre. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

3.-  (M1519/1917) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels 

agents tutors de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat amb total 

dedicació i exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja la realitzen junt amb 

altres de la seva competència. Reforçar la formació dels agents tutors estructurant un pla 

formatiu segons perfil professional i competències definides. 2) Crear un programa educatiu de 

prevenció de l'assajament escolar "Educar en la Convivència", que es promogui als diferents 

centres educatius municipals de la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/2226) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal a: 1. Continuar i consolidar el Centre Cultural del Born en la línia iniciada com espai 

que conserva un patrimoni arqueològic visitable, amb la regulació de les visites que impedeixi 

el seu deteriorament i un conjunt arquitectònic, el mercat, únic a Barcelona. 2. Mantenir en allò 

fonamental de l'exposició permanent, vinculada a les troballes fetes al mateix jaciment, i 

enriquida, si s'escau, amb peces originàries d'espais museístics semblants, nacionals o 

estrangers. 3. Programar exposicions temporals d'interès que posin l'accent, especialment, en el 

desenvolupament de la ciutat de Barcelona en tots els seus aspectes. 4. Conservar l'actual i 

exitosa línia museística així com el seu nom i que qualsevol canvi significatiu dels mateixos 

sigui aprovat pel plenari municipal. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/2232) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 

municipal insti al Consorci d'Educació de Barcelona a presentar en el termini de tres mesos un 

pla per a pal·liar el dèficit de places públiques en tots els nivells educatius a la ciutat de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/2239) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a executar el projecte del casal de gent gran en l'edifici Transformadors, en el termini 

de 3 mesos, un cop desallotjat aquest edifici amb la màxima celeritat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

7.-  (M1519/2220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l'Ajuntament faci 

un informe real de la incorporació de pisos buits al parc d'habitatge públic dels darrers mesos. 2. 

Que l'Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona en el període de 

4 mesos. 3. Que l'Ajuntament iniciï l'expropiació de l'ús de fruit dels habitatges buits de la 

ciutat per tal d'augmentar el parc públic d'habitatge a la ciutat que ara mateix és insuficient. 
 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 
 

Del Grup Municipal Ciutadans: 
 

8.-  (M1519/1918) En el termini de dos mesos que el govern presenti el seu projecte i les mesures 

en l'àmbit municipal per tal d'ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar dels ciutadans i 

ciutadanes de Barcelona. 
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9.-  (M1519/1919) Instem al govern municipal a que es comprometi a mantenir la neutralitat 

ideològica en les activitats que organitzi d'oci, cultura i esports, i en especial en aquelles en que 

els nens i nenes són protagonistes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/2227) Que l'Ajuntament de Barcelona insti a la Secretaria de l'Esport i al Consell 

Català de l'Esport a establir els mecanismes necessaris de coordinació en matèria d'inspecció 

entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per tal de garantir d'una forma 

estricta que es compleix la Llei de l'Esport a la ciutat. En relació a l'article 62 de la citada Llei, 

aquesta coordinació en matèria d'inspecció ha de permetre la pràctica de l'esport en 

instal·lacions esportives per part dels barcelonins i barcelonines amb els nivells de seguretat 

necessaris en cas d'accident o de qualsevol incidència. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/2224) Quantes persones han estat ja contractades per a donar suport, legal i de 

mediació en caso de desnonaments, a les oficines d'habitatge, i quina és la forma d'aquesta 

contractació? 

 

12.-  (M1519/2225) Quines empreses o entitats han guanyat l'esmentat concurs sobre el SAD per a 

les 4 zones pels anys 2016-2017 per un preu total de 133.450.323,90 euros? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/2228) Quins mecanismes ha establert el govern per esbrinar la quantitat de persones 

que viuen sota amenaça de desnonament així com les persones que viuen en habitatges 

massificats i la d'aquells col·lectius que tenen més risc de patir exclusió residencial? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/2233) Quantes dones en situació de sense llar, així com quantes peticions diferenciades 

per gènere per accedir als CPA Centres de Primera Acollida no han estat cobertes per manca de 

places disponibles en els anys 2014 i 2015? 

 

15.-  (M1519/2234) Quins dels 2.161 nous pisos de lloguer social anunciats per govern municipal 

aniran a habitatges dotacionals i d'aquests quants per a gent gran i quants per a joves? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/2240) Quin ha estat el cost de cadascun dels projectes vinculats als diferents àmbits 

que són competència d'aquesta Comissió i que han estat revisats, anul·lats o no s'han pogut 

realitzar, com ara, l'exposició "Paradoxes de la Llibertat" al Born Centre Cultural o la 

candidatura de la "Ryder Cup"? Desglossar la resposta, per projecte i cost, tot indicant les 

quantitats ja abonades per cadascun. Preguem se'ns lliuri còpia de la resposta per escrit. 
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17.-  (M1519/2241) Quines raons i valoracions té el govern municipal sobre les peces que va tocar el 

grup musical contractat a l'escenari de la plaça Catalunya el passat 31 de desembre de 2015, 

indicant el cost per a l'Ajuntament? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/2221) Quines connotacions i condicions té per l'Ajuntament de Barcelona aquest acord 

amb la SAREB, com s'ha desenvolupat les negociacions, què suposarà a nivell econòmic per 

l'Ajuntament i de quin augment de l'habitatge de lloguer social estem parlant realment? 

 

19.-  (M1519/2222) Saber si s'està realitzant i si és així en quin punt es troba la millora del protocol 

de detecció de necessitats d'alimentació dels nens i nenes escolaritzats, per tal de garantir la 

coordinació entre els centres escolars i la xarxa de serveis socials i sanitaris; realitzant 

entrevistes a totes les famílies susceptibles de requerir recursos per garantir la cobertura de 

necessitats bàsiques al llarg dels mesos d'estiu. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

20.-  (M1519/1920) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d'octubre de 2015 amb el contingut següent: La Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La creació d’un pla d’anàlisi de les situacions de 

les famílies i en especial de si existeixen pressions per part de col·lectius que realitzen 

pràctiques il·legals. - Pla de reinserció i reallotjament d’aquestes famílies i amb especial atenció 

en les famílies que tenen fills de menor edat o amb necessitats específiques. Es realitzarà la 

intermediació necessària per aconseguir la regularització en els casos en què sigui possible. - 

Pla de detecció i prevenció contra les pràctiques il·legals d’aquestes organitzacions que revenen 

o lloguen de manera precària habitatges ocupats il·legalment. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/2235) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d'octubre amb el contingut següent: La Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a la creació d’un fons per 

complementar des de Barcelona els recursos disponibles per als estudiants barcelonins amb 

beques Erasmus o amb beques per a estudiar a l’estranger, que suposi una aportació mensual 

accessòria d’entre 200 i 300 euros per persona complementant l’ajut que ja reben de forma 

progressiva i tenint en compte el cost de la vida al destí i la prioritat estratègica dels estudis en 

funció del retorn a la ciutat, fins a un màxim de 300 euros mensuals. Aquesta proposta serà 

treballada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal d’Universitats, implicant els 

agents universitaris. 

 

VI) Mocions 


