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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

 
Dia:  11 de febrer de  2019 

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 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

1.-  (M1519/10965) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar les 

explicacions sobre els plans d'actuació actuals per ajudar a les persones que malviuen en els 

solars de la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/10970) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre les 

ocupacions irregulars o "a precari" que hi ha a la ciutat de Barcelona actualment, i les que hi 

havia a 31/12/2018, a 31/12/2017, a 31/12/2016 i a 31/12/2015, desglossades per districtes, 

especificant quines d'aquestes ocupacions "a precari" o irregulars són en propietats d'entitats 

financeres, quines en immobles o finques de petits propietaris, quines en propietats públiques 

(especificant si són de l'Ajuntament o d'altres administracions) i si es tracta d'ocupacions 

d'edificis, equipaments, locals, habitatges, pisos de protecció oficial, etc. ( detallant l'adreça, 

propietat, tipologia, data de l'ocupació i període de temps de l'ocupació de cadascuna). 

Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de febrer de 2019, que designa el Sr. Carles Vicent 

Guitart com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet. 
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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: 

 

4.-  (M1519/10979) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a: 

Lliurar un informe abans de la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de 

març que es debati en el si de la Comissió, on es recullin: - Escoles bressols que s'haurien 

d'haver obert i s'han retardat. - Escoles que estan pendents d'ubicació definitiva, gestions fetes i 

previsions de futur. - Escoles amb greus problemes de manteniment, gestions fetes, pressupost 

destinat i previsions de futur. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/10966) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: instar al govern 

municipal a que de manera immediata presenti un informi als grups municipals, especificant les 

obres i el pressupost executat en els diferents equipaments esportius municipals així com la 

previsió fins al final de la legislatura i la realització d'un pla de xoc urgent en aquelles que ho 

requereixin. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/10962) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 

municipal a realitzar una convocatòria d'oferta pública restringida només per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/10975) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda exigir al govern municipal que no s'enfronti el dret a la cultura i a la salut al barri del 

Raval i que no es presenti a votació cap expedient sobre el Solar de la Capella de la 

Misericòrdia sense el consens de totes les institucions implicades. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/10971) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar recolzament a 

la proposició de llei orgànica contra l'ocupació il·legal i per la convivència veïnal i la protecció 

de la seguretat de les persones i les coses en les comunitats de propietaris, registrada al Congrés 

dels Diputats el 31 de gener. 2. Reclamar de les forces polítiques amb representació 

parlamentària que recolzin aquesta iniciativa normativa antiokupa, pionera a Espanya, per ser 

d'interès general i necessària per corregir un greu problema social i de convivència ocasionat a 
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causa d'aquestes activitats il·legals contràries al dret de propietat i a la seguretat de les persones 

i les coses. 3. Donar trasllat d'aquest acord a la Ministra de Justícia, a la vicepresident del 

Govern i als Portaveus Parlamentaris dels grups amb representació en el Congrés i el Senat, així 

com el President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/10980) Instar al govern municipal a informar a la Comissió del nombre total de places 

que ofertarà l'Ajuntament de Barcelona, el nombre de places reservades per a persones amb 

discapacitat física i intel·lectual, en quines dates està previst que es publiquin les corresponents 

convocatòries i si els exàmens seran adaptats. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/10981) Quin és el capteniment del govern municipal sobre la propera obertura de 

l'establiment Dolhouse a la Rambla de Barcelona, quin impacte preveu que tindrà i quines 

accions té previst emprendre per a seguir treballant per una imatge de dona lliure de 

discriminació? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/10967) Reitera el govern municipal el seu suport al pla estratègic del MACBA aprovat 

a l'any 2017? 

 

12.-  (M1519/10968) Durant el 2018, quina ha estat la llista d'espera per a la primera visita de 

Serveis Socials per cada districte de la ciutat de BCN? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/10963) Quan es pensen re-emprendre des de l'Institut Municipal de Serveis Socials 

(IMSS) les reunions amb les treballadores i els treballadors del servei "A partir del carrer"? 

 

14.-  (M1519/10964) Amb quins equipaments culturals, municipals o consorciats, el govern de la 

ciutat ha establert contractes-programa i quins són els eixos estratègics que els defineixen? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/10976) Com afectarà les retallades del pressupost municipal en l'ICUB i les polítiques 

culturals de la ciutat? 

 

16.-  (M1519/10977) Quants habitatges i persones s'han beneficiat, des del 2015, dels programes de 

rehabilitació de llars i edificis, en especial en el programa de finques d'alta complexitat (Pla de 

Barris), així com els imports executats en aquests programes? Detallats per anys i programes. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/10972) En quina fase es troben les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona i el 

Govern d'Espanya perquè Barcelona pugui albergar el llegat de l'agent literària Carmen Balcells 

(especificant calendari, assignació de recursos i emplaçament, entre altres)? 

 

18.-  (M1519/10973) Quants habitatges del model Housing Firts ha incorporat l'Ajuntament de 

Barcelona en la lluita contra el sensellarisme durant els anys 2017 i 2018? Desglossar per anys. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/10969) Es pensa presentar la proposta de municipalització del servei de les educadores 

de carrer (APC) a la mesa de negociacions, tal i com se'ls hi va dir que es faria a la última 

reunió? S'ha valorat l'oferta feta per part del servei de ser municipalitzats abans del març i no 

igualar condicions fins 2020, en aquest sentit es va acceptar el repte, com s'està desenvolupant, 

tenint en compte que no tenim cap notícia? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/10978) Que s'informi de l'estat d'execució del prec acceptat a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports, de 10 de juliol de 2018, amb el redactat següent: (M1519/9407) 

Instar el Govern municipal a realitzar un nou tancament perimetral per a l’escola bressol 

municipal El Niu, que garanteixi la privacitat i seguretat dels i de les infants de l’escola. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/10974) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent (M1519/7144), acceptat en la sessió de 14 de novembre de 

2017: Que l’Ajuntament de Barcelona reforci el programa RESPIR per tal de donar cobertura a 

les necessitats que tenen els infants i adolescents amb trastorn de conducta, donant suport a 

projectes específics d’acolliment residencial de caràcter temporal i de lleure. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


