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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  21 de març 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 

 

1.-  Oferta inicial ensenyaments obligatoris curs 2017-2018. 

 

c)  Informes 

 

2.-  Enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels Centres de Serveis Socials. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/5827) Que comparegui el responsable del Govern municipal del Centre de Barcelona 

del Consorci de Normalització Lingüística, per tal d'informar sobre la situació i objectius de 

l'esmentat centre. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (CO 2017-03/8) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut 

d’Infància i Món Urbà, en sessió de 26 d’octubre de 2016, relatiu a l’aprovació de la 

modificació dels seus estatuts amb l’objecte de canviar la seva denominació per “Institut 

Infància i Adolescència de Barcelona, C”, reflectir la separació de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) com a ens consorciat, considerar-lo mitjà propi i servei tècnic de 

l’Ajuntament de Barcelona i de la resta d’ens consorciats, adaptar-los a les Lleis 39/2015 i 

40/2015, així com d’altres modificacions adients, d’acord amb el text que s’incorpora en 

l’expedient administratiu annex. MANIFESTAR, amb posterioritat a l’exercici de separació del 

Consorci per part de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la voluntat de continuïtat de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consorci. 
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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: 

 

5.-  (M1519/5828) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

elaborar un Pla estratègic de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals i de 

suport als clubs esportius de la ciutat, que hauria d'incloure: a) Actualització de la diagnosi de la 

situació actual dels equipaments esportius municipals i les seves necessitats i possibles 

mancances. b) Diagnosi de la situació actual dels clubs esportius que requereixen suport en 

aquest moment per al manteniment i millora de les seves infraestructures. c) Programació de 

mesures de millora dels equipaments esportius municipals, prenent especial atenció sobre els 

equipaments esportius de districte. d) Línia d'ajuts per a la millora dels equipaments esportius 

dels clubs o associacions esportives sense afany de lucre. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/5848) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal de l'Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos les valoracions i 

conclusions del Proyecte Baubab així com la previsió del desenvolupament d'aquest projecte 

durant l'estiu 2017. En aquesta previsió creiem oportú incorporar els següents aspectes: - Que 

tots els districtes de Barcelona puguin disposar d'aquest Projecte si ens constata les necessitats 

en els diferents barris. - Ampliar l'interval d'edat fins els 16 anys. - Ampliar la durada del 

programa fins la primera quinzena de setembre. .- Valorar la possibilitat de que aquest 

programa es pugui dur a terme en els períodes de vacances escolars més enllà de l'estiu. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/5820) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a crear un programa social adreçat a la gent gran, que contempli la possibilitat de 

compartir habitatge amb persones de la mateixa edat que així ho desitgin. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1517/5837) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal a crear una oficina d'assessorament i suport als propietaris d'habitatges afectats per 

ocupacions irregulars. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/5829) Que el Govern de la ciutat realitzi la previsió tant de les actuacions necessàries 

com dels terminis en la seva aplicació per fer efectiu el pacte Barcelona Orienta tenint en 

compte el gran suport polític, institucional i civil que va rebre en el moment de la seva creació. 

 

10.-  (M1519/5830) Que la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport insti al Govern municipal per 

tal que realitzi totes les accions necessàries per promoure i incrementar l'ús social dels centres 

educatius de Barcelona, donant compte de forma regular a la comissió de seguiment de l'ús 

social que preveu el Reglament vigent. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/5821) Que, amb caràcter d'urgència, l'Ajuntament aculli en unes dependències 

municipals els fons bibliogràfic, gràfic i documental de la Fundació Salvador Seguí fins que 

aquesta trobi una nova seu, i que posteriorment el Govern estudiï la possibilitat de cedir a 

l'entitat un local municipal per tal que pugui continuar oferint els seus serveis als estudiosos. 

 

12.-  (M1519/5822) Que el govern municipal estudiï la possibilitat d'introduir al servei de 

teleassistència un sistema d'avís per veu destinat a les persones amb mobilitat reduïda a les 

mans per causes diverses. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/5838) Que l'Ajuntament de Barcelona financi l'import corresponent a la reducció de la 

tarifació social de les famílies amb renda més baixa per tal de no repercutir-la en les classes de 

renda mitja. 

 

14.-  (M1519/5839) Que el Govern municipal reclami a la Generalitat de Catalunya la construcció de 

l'IES Anglesola en la finca prevista al carrer Anglesola núm. 50 i mantenir el CEIP Ausias 

March en la seva ubicació a la plaça Comas. 

 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

15.-  (M1519/5849) Quines són les mesures per millorar les condicions laborals realitzades des de la 

remunicipalització dels serveis PIAD i SARA i quina ha estat la data d'aplicació d'aquestes 

mesures? 

 

16.-  (M1519/5847) Quins són els motius, pels quals Habitat 3 no por seguir adjudicant habitatges? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/5831) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de març de 2016, amb el següent contingut: 

(M1519/2897) Que el Govern Municipal desenvolupi un Pla específic per a l’accessibilitat dels 

infants amb diversitat funcional a les zones de joc que asseguri, a almenys un parc públic de 

cada barri de la ciutat, una zona de jocs accessibles per a infants amb necessitats especials a les 

zones ja existents per assegurar el joc inclusiu de tots els infants. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/5823) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició atesa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 22 de març de 2016 amb el següent contingut: (M1519/2871) 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Treballar d’acord amb la Taula de 

Salut Mental de Barcelona i en el marc del Consorci de Salut de Barcelona per què totes les 

persones amb TEA disposin de la "Targeta Cuida’m" com a mereixedores d’una atenció 

especial així com també millorar la seva atenció terapèutica i la capacitat de decidir de les seves 

famílies sobre l’atenció rebuda als CSMIJ. 2. Declarar Barcelona ciutat amiga de les persones 

amb TEA i promoure la visibilitat i reconeixement d’aquest col·lectiu, a l’hora que es potencia 

la formació i la sensibilització sobre aquest col·lectiu a tot el personal que depengui de 

l’Ajuntament de Barcelona. 3. Reforçar els programes d’inserció laboral de les persones amb 

TEA. 4. Reforçar l’oci i la cultura dirigida a específicament a les persones amb TEA i les seves 

famílies, com per exemple: continuar oferint espais municipals a les associacions per tal que 

puguin fer teràpies i oci sense incrementar la càrrega econòmica a les famílies amb algun 

membre amb TEA; impulsar sessions de cinema i teatres que siguin amigables amb l’autisme; 

promoure casal d’estiu i colònies amb suport específic per atendre les necessitats dels nois i 

noies amb TEA; estudiar habilitar zones de descans aïllades als museus, exposicions i fires, etc. 

5. Que l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb TMB estudiï promoure la Targeta Rosa 

unificada per a tota l’àrea metropolitana a les persones amb TEA de manera universal i gratuïta. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 


