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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  20 d'octubre de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 20 de setembre i de la sessió extraordinària de 

10 d’octubre de 2016. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Barcelona i Universitat: Un objectiu comú. 

 

2.-  Creació d’ajuts per a famílies monoparentals i per a dones receptores de pensions no 

contributives i que visquin soles a la ciutat de barcelona, en situació de vulnerabilitat. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

3.-  (M1519/4392) Que comparegui el responsable del Govern municipal en qüestions de patrimoni 

i de cultura per donar explicacions davant la destrucció de la sèquia, la part del mur del Rec 

Comtal així com unes fites històriques que és trobaven dins diverses finques al Districte de Sant 

Andreu. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (20150038) APROVAR definitivament la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4rt, 6è, 7è, 

8è,10è, 11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, 

Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

de la Província (BOPB) a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

5.-  (CO 2016-10/22) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Patronat del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en la sessió d'11 de juliol de 2016, relatiu a l’aprovació 

definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 
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27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 15/2014, de 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 

com per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i d’altres 

modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

 

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: 

 

6.-  (M1519/4385) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal lideri, conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, la creació i 

implantació, al llarg d'aquest curs, d'un Pla específic de mesures de prevenció, detecció i suport 

per les situacions d'assetjament escolar a la ciutat de Barcelona, dirigit a docents, alumnes i 

famílies. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

7.-  (M1519/4376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini d'un 

mes, el Govern municipal amb coordinació amb la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, 

presenti el Pla de Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona, en que s'especifiqui el número de 

places d'albergs i de Housing First per les persones que viuen al carrer. Al mateix temps 

demanem, que s'inclogui l'atenció i seguiment que rebran aquestes persones. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/4381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1. Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels concursos públics 

mesures concretes que dignifiquin les condicions laborals actuals dels professionals de la 

Cultura de les empreses subcontractades per l'Ajuntament o per les entitats municipals 

vinculades al Consistori, i que permetin eradicar les pràctiques abusives d'algunes d'aquestes 

empreses. 2. Garantir que les empreses subcontractades del sector cultural adoptin el salari 

mínim de mil euros per al seu personal contractat, d'acord amb la proposició aprovada durant el 

Plenari del Consell Municipal del passat 27 de maig. 3. Posar fre a l'actual model de gestió dels 

equipaments culturals basat en l'externalització sistemàtica dels serveis, a través de la 

internalització dels llocs de treball de caire estructural, de manera progressiva i segons criteris 

d'eficiència i eficàcia. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/4389) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al Govern 

municipal a: Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d'Accessibilitat en el termini de tres 

mesos amb l'assignació dels recursos necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari 
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d'actuacions municipals coordinades i consensuades amb les organitzacions més representatives 

de les persones amb discapacitat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/4342) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Introduir a través del 

Consorci d'Educació de Barcelona -en el marc de l'educació complementària- formació 

específica sobre drets sociolaborals a partir del curs vinent. 2. Instar a la Generalitat de 

Catalunya que s'introdueixi en el currículum escolar la obligatorietat de dotar d'aquests 

coneixements als alumnes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/4386) Que es respectin els compromisos adquirits amb el Centre d'Estudis Ignasi 

Iglésies pel que fa a la preservació del patrimoni històric de Sant Andreu per tal que fets com 

l'enderroc dels murs dels carrers Pont/Cinca no es tornin a produir. 

 

12.-  (M1519/4387) Que el Govern municipal mantingui i impulsi l'Equip d'intervenció de grups de 

joves organitzats. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/4377) La creació d'una taula de coordinació entre la Guàrdia Urbana, els Centres de 

Salut Mental i els Serveis Socials; amb l'objectiu de coordinar-se en els casos que es requereixi 

la participació dels implicats en l'atenció a les persones que tenen problemes de salut mental. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/4382) Que el Govern municipal encarregui, en el termini de 3 mesos, un pla director 

estratègic de la totalitat del traçat del Rec Comtal, que inclogui la seva catalogació, difusió i 

senyalització, l'estudi de l'àmbit i renaturalització dels seus entorns, del planejament afectat, una 

memòria social, la seva posada en valor i les possibles actuacions a realitzar, siguin de restitució 

o recuperació, tant a nivell general com en trams concrets, sempre sota la supervisió del Servei 

d'Arqueologia de l'Ajuntament. Tot amb la voluntat de poder recuperar l'antiga sèquia comtal 

com a element vertebrador de la història urbana, paisatgística i socioeconòmica de la nostra 

ciutat. 

 

15.-  (M1519/4383) Instar a l'Ajuntament de Barcelona a ampliar el programa "Fruita a les escoles" i 

"Jo nedo" als centres de secundària de la ciutat amb índexs de població nouvinguda més 

elevats. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

16.-  (M1519/4378) Per què el personal docent de l'Ajuntament de Barcelona adscrit al Consorci 

d'Educació de Barcelona, se la retallat una paga al 2013, al 2014 i no se l'ha tornat el 75% de la 
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paga de 2012, quan s'ha abonat a la resta de funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona el dia 4 

de gener de 2016? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/4390) Quin és el calendari i el pressupost per l'aplicació dels 68 projectes previstos al 

Pla de Salut 2016-2020 i com pensa donar compliment a la línia estratègica de salut laboral 

referent a contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut? 

 

18.-  (M1519/4391) Quin és el cost total del cicle de conferències D.O. Europa organitzat al Born 

CCM aquests mesos d'octubre i novembre, desglossant les despeses per conferenciants, 

contractació comissaria, publicitat, etc.? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/4343) Quines actuacions s'estan fent en matèria de joventut pel que fa a la garantia de 

drets sociolaborals dels joves, tenint en compte que algunes de les empreses que es 

promocionen són conegudes per generar llocs de treball precaris? 

 

20.-  (M1519/4393) Tenint en compte les diverses contradiccions respecte les declaracions sobre el 

projecte BCN Music Lobbiers, quines informacions facilitades pel govern són certes? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

21.-  (M1519/4388) 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: 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: 

 

22.-  (M1519/4384) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atèsa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 17 de novembre de 2015 amb el següent contingut: 

(M1519/1360) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal: El compromís d’ampliar el nombre de casals i equipaments de gent gran abans de 

finalitzar el mandat a tots aquells barris on es detectin necessitats d’aquest col·lectiu. 

 

VI) Mocions 

 


