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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  19 de setembre 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.-  Inici del curs escolar 2017-2018. 

 

2.-  Informe Activitat CNL Barcelona 2016. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/6814) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 

explicacions sobre la Tarifació Social de les escoles bressol i el compliment del que es va 

acordar en la passada comissió del mes de juny del 2017. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/6826) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions sobre el canvi de Presidència del Consorci, així com dels acords adoptats o que té 

previst adoptar en el Consorci d'Educació al llarg d'aquest mes. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 
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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): 

 

5.-  (M1519/6834) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Acordar destinar l'edifici del Palau Municipal d'Esports de Barcelona a usos esportius 

compatible amb usos comunitaris. Presentar en el termini de tres mesos en aquesta comissió un 

projecte de remodelació i usos del Palau Municipal d'Esports de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/6815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La presentació per part 

del Govern municipal en el termini de tres mesos d'un cens dels habitatges i equipaments de 

titularitat municipal i privada ocupats il·legalment a la nostra ciutat. Aquests cens demanem que 

sigui per districtes. - En aquest cens hauria de constar: - Data d'inici de l'ocupació il·legal. - 

Actuacions fetes per part de l'Ajuntament de Barcelona. - Compromís per donar una solució: en 

el cas de ser una família vulnerable que es faci càrrec els Serveis Socials i en el cas de ser una 

ocupació il·legal d'un grup antisistema que el desallotjament sigui immediat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/6808) Amb l'objectiu de garantir el dret de la ciutadania a conèixer l'extensa oferta 

cultural barcelonina, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar l'ICUB a que 

estudiï la viabilitat d'un acord amb TMB que permeti elaborar un pla per a dotar, de forma 

progressiva, totes les estacions de la xarxa de metro de Barcelona d'espais permanents de 

publicitat audiovisual que difonguin, exclusivament i durant tot l'any, la programació cultural 

de les diferents institucions municipal i entitats consorciades de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/6827) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a resoldre amb urgència la problemàtica originada per la proliferació de "narcopisos" 

en determinades zones del barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella i a, entre d'altres, 

presentar a la propera Comissió: 1. Les mesures suficients per evitar les ocupacions irregulars 

de pisos al barri del Raval, utilitzats pel tràfic i venda de drogues i altres. 2. Un pla de xoc de 

serveis socials transversal per fer front a la situació actual de la proliferació de "narcopisos" al 

Raval, i de millora de la convivència al barri. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/6804) La Comissió de Drets Social, Cultura i Esports acorda: - Que en els pròxims 

mesos d'iniciïn els tràmits per tal de municipalitzar el Servei d'Acolliment d'Urgència per dones 

que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. - Que a través d'aquest procés 

s'equipari les condicions de les treballadores d'aquest servei a les treballadores de serveis 

socials, amb les categories adequades, millorant d'aquesta manera les seves condicions laborals 

i s'avanci per la presa de decisions conjuntament entre usuàries i treballadores; treballant colze a 

colze amb la regidoria de feminismes LGTBI. - Que es treballi per facilitar i garantir la 

coordinació entre els diferents serveis de prevenció i atenció a la violència masclista de la 

ciutat, tenint en compte el conjunt de recomanacions fetes a partir de l'avaluació que es va fer 

del circuit de violències masclistes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

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

 

10.-  (M1519/6835) Que es mantingui la Biblioteca Artur Martorell, ubicada a l'edifici de l'Institut 

Municipal d'Educació (IMEB) a la plaça Espanya 5, com a mínim, fins la posada en marxa de la 

Biblioteca Central Urbana de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/6828) Instar al Govern municipal a recuperar i adoptar les accions legals necessàries 

respecte la finca ocupada irregularment del carrer d'en Robador núm. 43 del barri del Raval 

(Districte de Ciutat Vella), així com començar urgentment les obres de rehabilitació d'aquest 

edifici, una vegada complerts els tràmits administratius d'adjudicació de l'obra, per posar 

aquests pisos a disposició de lloguer social del barri. 

 

12.-  (M1519/6829) Que el Govern municipal informi del procés d'integració dels usuaris del 

PAMEM en el sistema de cobertura pública del Servei Català de Salut (CATSALUT), així com 

dels acords adoptats, incloent els relatius als nous serveis, a la situació econòmica i financera 

del PAMEM, així com del resultat definitiu de l'auditoria encarregada per l'Ajuntament. 

Demanem que es doni trasllat als grups municipals del resultat de l'auditoria. 

 

d)  Preguntes 

 

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

 

13.-  (M1519/6836) Davant de presència de persones, majoritàriament dones en edat de jubilació, 

que venen de manera ambulant i no autoritzada efectes personals al voltant del mercat de 

Montserrat del Districte de Nou Barris, quines mesures s'estan duent a terme per atendre a 

aquestes persones, i quines accions té pensat l'Ajuntament realitzar des del Districte, en el marc 

del Pla de Barris o bé des de d'altres projectes de l'àrea de Drets Socials per tal de donar 

resposta a la situació de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/6816) Quines campanyes s'han fet des del Consorci d'Educació per tal de promoure les 

escoles d'adults a la ciutat de Barcelona ? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

15.-  (M1519/6817) Quines accions s'han realitzat per part de la gerència i la regidoria d'Habitatge 

amb la finalitat de desallotjar aquests habitatges de propietat municipal? Quines mesures 

preventives impulsarà el Govern municipal per tal d'evitar que aquests casos tornin a produir-

se? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/6809) Quines són les mesures de conservació i protecció que el Govern municipal ha 

demant aplicar a la propietat del palau Castell de Pons per tal de preservar en òptimes 

condicions el conjunt pictòric neoclàssic, i quin seguiment fa l'Ajuntament de l'estat de 

conservació d'aquest valuós llegat artístic de la ciutat? 

 

17.-  (M1519/6810) A quins compromisos i acords s'ha arribat amb les famílies i associacions 

vinculades a les Escoles Bressol Municipals, respecte a l'aplicació de la tarifació social 

d'aplicació a partir del present curs 2017-18? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/6805) Davant l'augment de la demanda a escoles públiques que iguala la de la 

concertada a primària i secundària a la Ciutat de Barcelona, què pensa fer l'Ajuntament de 

Barcelona per tal que l'oferta educativa inicial pel proper curs a l'escola concertada sigui la que 

realment s'ajusta als grups finalment oferts aquest curs i no com succeeix els darrers anys que 

una vegada més es torna a augmentar de sortida beneficiant únicament els sectors privats? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

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

 

19.-  (M1519/6837) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

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

contingut següent: (M1519/4687) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el 

Govern municipal a elaborar un estudi que ajudi a impulsar un programa d’habitatge compartit 

per a les persones grans de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6830) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent (M1519/6054), acceptat en la sessió de 18 d'abril de 2017: 

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. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/6806) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del passat mes de juny amb el 

contingut següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament de 

Barcelona elabori en el termini d’un mes un informe sobre la contractació de les educadores pel 

projecte concret del Pou de la Figuera on s’expliciti quins criteris s’han utilitzat i analitzar si 

s’ha produït algun tipus de discriminació. En cas afirmatiu es derivaran les sancions i altres 

conseqüències pertinents previstes segons la legislació vigent. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


