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COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 

 

 
Dia:  18 de març de  2014 

Hora: 16,30 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.-  Pla d'Accions per al 2014 d'Adolescència i Joventut. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Casals i Ludoteques infantils: nivell d'adequació al model. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1115/10717) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal per informar sobre 

l'evolució dels recursos del Servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència en risc, 

davant les situacions de risc greu o desemparament dels infants i adolescents, en el període 

2011-2013, indicant quins són serveis de titularitat pública i/o privada i quins conveniats amb 

entitats del Tercer Sector. Se sol·licita còpia escrita, en la mateixa sessió, de les dades 

presentades, desglossades per any. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

4.-  (M1115/10734) Que comparegui el/la responsable polític del Govern municipal perquè expliqui 

les actuacions que ha realitzat en la lluita contra la homofòbia i el grau de compliment del Pla 

Municipal per al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual 2010-2015 en aquest àmbit. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20120121) ESTIMAR les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament del 

Consell Municipal de l'Esport, d’acord amb els informes que consten en l’expedient. 

APROVAR definitivament l'esmentat Reglament d’acord amb el que preveu l’article 114 del 

Reglament Orgànic Municipal i PROCEDIR a la seva publicació íntegre al Butlletí Oficial de la 

Província, al Tauler d’Edictes, a la Gaseta Municipal,  a la web municipal, i un anunci al Diari 

Oficial de la Generalitat indicant la referència de l’esmentada publicació al BOP, de 

conformitat amb l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 66 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 

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 PSC: 

 

6.-  (M1115/10716) La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports insta al Govern 

municipal a què en el termini de dos mesos, presenti un informe que descrigui, mitjançant els 

indicadors oportuns, la situació en que es troben les famílies monoparentals de la ciutat -

distingint les que són encapçalades per homes de les que són encapçalades per dones-, que 

inclogui els indicadors sobre com els afecta la crisi així com, les principals demandes que fan 

als serveis socials. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1115/10710) La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar al 

Govern municipal a: 1. Elaborar un Reglament comú per a tots els Centres de Serveis Socials de 

Barcelona on constin els requisits d'accés a les prestacions i ajudes socials bàsiques de tipus 

econòmic i assistencial amb l'objectiu d'incrementar l'eficàcia dels ajuts en termes d'equitat, ser 

una eina útil pels professionals dels Serveis socials i facilitar la seva tasca professional. 2. Que 

aquest Reglament es presenti en el termini de 4 mesos. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 

8.-  (M1115/10735) Instar al Govern municipal a elaborar un Pla de retorn de l'exili juvenil que 

inclogui: 1. Una diagnosi sobre l'abast social d'aquest fenomen. 2. Mesures concretes en matèria 

de formació i l'ocupació. 3. Un Observatori de seguiment de la implementació de les mesures i 

que faci seguiment de la gent jove que es troba en situació d'exili laboral per afavorir el seu 

retorn. 
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Del Grup Municipal UpB: 

 

9.-  (M1115/10726) La Comissió de Qualitat de vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar el 

Govern municipal a elaborar, pressupostar i celendaritzar el projecte de nou Casal de Gent Gran 

de la Guineueta. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1115/10711) Que el Govern municipal intensifiqui el foment de polítiques laborals per al 

col·lectiu de persones amb discapacitat derivada de trastorn mental sever (TMS) a través de 

programes que facilitin la formació i el treball a aquestes persones en situació d'atur en escoles 

taller, cases d'ofici i/o tallers d'ocupació. Així mateix, promogui l'estabilitat de les fonts de 

finançament públiques que gestionen els programes d'inserció laboral, mitjançant convenis 

plurianuals, per donar més continuïtat en l'atenció d'aquest col·lectiu en l'àmbit laboral. 

 

11.-  (M1115/10712) Que el Govern municipal ampliï les Sales d'Estudi nocturn permanents a tots 

els districtes de la ciutat, durant tots els dies de l'any excepte festes senyalades i en horari de 

dilluns a diumenge fins a les 01.00 hores. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

12.-  (M1115/10736) Que el govern municipal doni tot el suport necessari als projectes de menjadors 

socials i comunitaris de barri i, en concret, que arribi en el termini més breu possible a un acord 

amb la Comissió contra la pobresa de Can Peguera per a la posada en marxa d'un menjador 

social a l'esmentat barri. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

13.-  (M1115/10727) Que el govern municipal insti als centres esportius i poliesportius municipals a 

no exigir cap llicència federativa per fer ús de les seves instal·lacions esportives. 

 

14.-  (M1115/10728) Que el govern municipal faci una campanya als IES i CEIP per sensibilitzar els 

joves i les seves famílies sobre els efectes sobre la salut del consum de begudes energètiques. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1115/10714) Quina és la cartera de serveis públics i privats i el model de gestió actual de 

l'Hospital Dos de Maig? 

 

16.-  (M1115/10715) Quina serà la implicació del govern municipal en el procés que es portarà a 

terme, al llarg d'aquest any, al voltant de la iniciativa per la reforma horària? 
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Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

17.-  (M1115/10737) Quin és el nombre de llançaments d'habitatges que s'han portat a terme a la 

nostra ciutat en el temps transcorregut d'aquest 2014 i quines accions concretes ha fet el govern 

municipal per tal d'evitar-los? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1115/10713) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la porposició següent, aprovada en la sessió de 19 de novembre de 2013: 

(M1115/9160) La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: instar la 

Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’una nova cartera de serveis socials de durada bianual 

en base a l’avaluació de l’actual cartera, per donar resposta a les noves necessitats econòmiques 

i socials de les famílies i les persones amb més necessitat. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

19.-  (M1115/10738) Que el govern municipal informi sobre l'execució de la proposició aprovada el 

21 de maig de 2013 amb el contingut següent: (M1115/7509) La Comissió de Qualitat de Vida, 

Igualtat, Joventut i Esports acorda instar el Govern municipal i el Govern de la Generalitat de 

Catalunya a: 1. Fer efectius els compromisos de finançament dels serveis transferits al Consorci 

de Serveis Socials de Barcelona. 2. Realitzar al llarg d'aquest mandat municipal les 

transferències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona de les competències pendents en 

matèria de serveis socials d'atenció especialitzada. 

 

 

VI) Mocions 

 

 

 


