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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  23 d'octubre 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2021. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Informe ABITS 2016. Informe anual sobre els diferents serveis i programes que conformen 

l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS). 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (CO 2017-10/21) RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon 

Llull en la sessió de 15 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus 

estatuts amb l’objecte d’incorporar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a ens 

consorciat, adaptar-los a 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 
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b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (EM 2017-10/19) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de l’entitat 

pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva 

denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. 

SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta 

dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/6992) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Realitzar un acte de reconeixement presidit per l'Alcaldessa de Barcelona en el Saló de Cent de 

les Associacions de pares i mares, alumnes, docents i veïns i veïnes, així com al Col·lectiu 

d'escoles obertes i d'altres col·lectius que van estar implicats en la realització d'activitats 

lúdiques en els centres educatius que van actuar com a col·legis electorals en el marc de la 

votació del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Que en el termini màxim de 30 dies a 

comptar des de l'aprovació d'aquesta proposició, es realitzi un informe detallat dels danys 

materials i patrimonials causats com a resultat de l'actuació duta a terme per la Guàrdia Civil i 

Policia Nacional en els centres educatius de la nostra ciutat. Fer públic aquest informe i 

demanar la rescabalació dels danys a l'Estat Espanyol. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/7013) Que el Govern municipal insti al Consorci d'Educació per mantenir la neutralitat 

ideològica en els centres educatius. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/6970) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a estudiar la viabilitat d'implementar un programa de mesures adreçades a ajudar als 

veïns, veïnes i comerciants concernits pels canvis que puguin produir-se en la nomenclatura 

oficial dels vials de la ciutat, com ara: - l'elaboració d'un protocol municipal que permeti 

facilitar a la ciutadania la informació sobre els tràmits administratius que comporta el canvi de 

denominació d'un vial, a través dels diferents canals de comunicació de la Direcció de Serveis 

d'Informació i Atenció Ciutadana (telèfon 010, web barcelona.cat, oficines d'atenció ciutadana 

de cada districte, etc.); - l'assumpció per part del Consistori del cost del canvi de nomenclatura 

del vial en el Registre de la Propietat dels pisos i locals concernits; - la creació una línia 

específica d'ajuts municipals destinada als comerços situats en aquells vials que hagin canviat 

de nom, a fi de donar-los suport econòmic per a fer front a una part de les despeses que aquest 

canvi pogués comportar. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/6996) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acordar instar al Govern 

municipal a: 1. La creació de centres de proximitat per dormir als barris dels districtes amb 

major nombre de persones pernoctants, com l'Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant 

Martí. 2. Habilitar un espai a tots els albergs i els menjadors socials dels districtes de la ciutat 

on les mares puguin accedir amb els seus fills. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/6946) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que es presenti un 

informe dels punts de la ciutat de Barcelona on es produeixen més agressions i actituds 

masclistes, així com el context en el que es produeixen si aquest és rellevant per especificar els 

espais on es desenvolupen. - Que en aquest informe també s'especifiqui els punts de la ciutat o 

el context on hi ha una percepció d'inseguretat més elevada per les dones pel que fa les 

agressions masclistes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/6993) Que se'ns expliquin els motius pels quals en el compte general de l'any 2016 no 

es va executar la despesa prevista en els programes següents, a on es va destinar l'import no 

executat i que se'ns lliure per escrit aquesta informació. - Ajuts a persones en risc de 

vulnerabilitat. - Acció municipal envers les famílies. - Habitatges amb serveis per a la gent 

gran. - Pla d'assentaments irregulars. - Emergències i urgències socials. - Promoció i atenció a 

la joventut. - Atenció a la diversitat i no discriminació. - Temps i qualitat de vida. - Pla de rescat 

social. - Ajuts a famílies. Subvenció IBI a famílies monoparentals. - Subvenció a persones amb 

escassos recursos econòmics. 

 

11.-  (M1519/6994) Que s'informi als regidors sobre el cost que han tingut l'espai de jocs per a 

infants que s'ha obert a l'edifici Palau, quina entitat social o mercantil té assumida la gestió, i 

quina utilització concreta tindrà aquest espai, passades les festes de la Mercè. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/6971) Que el Govern municipal presenti a la propera comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports un informe detallat del grau d'execució de les propostes contingudes a la 

proposició (M1519/2871), aprovada per unanimitat, que declarava la ciutat de Barcelona amiga 

de les persones amb TEA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/6997) Que des del Govern municipal es mostri el rebuig a la politització que s'ha dut a 

terme en diferents actes de les darreres Festes de la Mercè, com ara, el concert del grup 

Txarango, el passat 23 de setembre, a la platja del Bogatell, on diferents polítics van realitzar 

proclames en favor del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre. 
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14.-  (M1519/6998) Que el Govern municipal doni compte de les accions que va prendre en el 

Consorci d'Educació i en l'Institut de Cultura per tal d'evitar que els centres cívics, centres 

educatius i altres equipaments municipals obrissin com a col·legis electorals en el referèndum 

del passat 1 d'octubre declarat il·legal pels Tribunals de Justícia. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

15.-  (M1519/7014) Quines accions s'han fet per part del Govern municipal per tal d'ajudar al Club 

Bàsquet Canyelles per tal de que pugui fer les obres de millora de les seves instal·lacions 

esportives? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/7015) Quins són els motius que han fet canviar els horaris als PIADs? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/6972) Perquè hi ha casos en què no es cobra la mensualitat d'agost dels ajuts al lloguer 

i es posposen a setembre, sense informar als afectats? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/6995) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

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

següent contingut: (M1519/6995) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el 

Govern municipal a elaborar un nou pla d’equipaments juvenils 2016-2023 establint un 

calendari tant de participació, amb els diferents agents implicats (entre ells el CJB i els grups 

municipals), com d’execució; i a portar aquest pla a aprovació del Plenari en el termini de 6 

mesos. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/7016) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposta acceptada en la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports dels dia 20 de juny de 2017 amb el següent contingut: 

(M1519/6399) La cessió per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un espai municipal per tal de 

facilitar a l’Associació "Pulseras Candela" la seva labor social i en col·laboració amb la 

investigació del càncer infantil. 

 

VI) Mocions 

 

 


