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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de juny de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Seguiment del Pla d'Actuació IMPULSEM 2020-2023. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4082) Que comparegui el responsable del Govern municipal d’Esports a 
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’exposar quines mesures urgents pensen aplicar 
per garantir que aquests sobrecostos energètics del darrer any, i que actualment 
segueixen a l’alça, no impactin directament sobre la viabilitat econòmica dels projectes 
esportius i socials dels gestors dels Centres Esportius Municipals. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (FD 2022-07/12) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la Fundació 
Navegació Oceànica de Barcelona aprovada pel Patronat de la fundació en la sessió 
de27 de maig de 2022, amb l’objecte de canviar la seva denominació per “Fundació per 
la Navegació Oceànica Barcelona. CA 2024”, modificar la composició del Patronat de la 
fundació i d’altres modificacions adients d’acord amb la redacció que consta en 
l’expedient administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a 
informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació del corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, 
en el cas de no presentar-s’hi al·legacions, TENIR-LOS per definitivament aprovats. 
INSCRIURE la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de 
Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. FACULTAR l’Im. 
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia d’Economia, Treball, 
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Competitivitat i Hisenda per a efectuar els tràmits i signar els documents necessaris per 
a l’execució del present acord. NOTIFICAR el present acord als altres patrons, per al seu 
coneixement i efectes. 

4. – (2022/0239) Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Instituto de Crédito Oficial i l’Institut Català de Finances per al finançament 
d’habitatge social. Segon.- FACULTAR expressament i àmpliament a la Regidora 
d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura del Conveni així com l’adopció i 
formalització d’altres actes o acords específics par a l’execució del Conveni que se’n 
derivin. Tercer.- PROCEDIR a la inscripció del Conveni en el Registre de Convenis de 
conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015. 

5. – (20220266) DOTAR els crèdits necessaris a les següents partides del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0200/20200/23013, 0200/20200/23254, 0200/21201/23013, 
0200/22300/23013, 0200/22606/23252, 0200/22615/23161, 0200/22699/23011, 
0200/22703/23032, 0200/22719/23011, 0200/23300/23252, 0200/63873/15131 i 
0300/48637/92511, segons el detall que consta a l’Annex I, que forma part d'aquest
acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (2022/112 (IMPD)) INICIAR en compliment del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat sobre polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones 
amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona en el període 2016-2022; i d’acord 
amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l’expedient per a la contractació mitjançant procediment obert el servei públic 
del transport especial “porta a porta” per a persones amb mobilitat reduïda. El servei 
es presta preferentment en vehicle adaptat i ha de donar resposta a les necessitats de 
mobilitat de les persones usuàries del servei en base a desplaçaments de caràcter fix i 
esporàdic que els permetin garantir i/o afavorir la seva integració amb l’entorn. 
Subsidiàriament, el servei es pot prestar en vehicle no adaptat tipus turisme de fins a 9 
places inclòs conductor, i tindrà una durada de dos anys i tres mesos i un pressupost 
base de licitació de 12.618.300,41 euros, sent el valor estimat de 19.648.350,70 euros. 
Resta supeditat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l’actual de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, els plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquest 
contracte, amb tramitació pel procediment obert i ordinari, amb pluralitat de criteris, 
de conformitat amb el que estableix l’article 145 de la LCSP. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació. 
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/4077) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a endegar, de manera immediata, un seguit d’accions en favor de la 
promoció del llibre i la lectura: 1. Assegurar l’equitat i l’accés de la cultura a tots els 
barris de la ciutat: - Garantir l’obertura de totes les biblioteques municipals durant tot 
el període estival, per tal evitar l’impacte negatiu que comporta el tancament 
d’aquests equipaments culturals de proximitat, especialment en aquelles zones de la 
ciutat amb menys recursos; - Desenvolupar la xarxa de biblioteques municipals de la 
ciutat per aconseguir que tots els barris en disposin d’una, afavorint en primer lloc 
aquells barris que presenten major complexitat socioeducativa i/o orogràfica, en el 
marc del Pla Director de Biblioteques de Barcelona 2030; - Que les biblioteques 
municipals impulsin un programa de foment de la lectura que inclogui la presència 
d’escriptors en residència en els centres educatius i en els programes dels currículums 
escolars i l’estímul a la creació de clubs de lectura en l’àmbit escolar; - Convertir els 
Jardins de Rubió i Lluch en un espai destinat al foment de la lectura en el centre de la 
ciutat, en col·laboració amb la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Sant
Pau i la Santa Creu. 2. Enfortir del lideratge de la ciutat en matèria de diversitat 
lingüística i cultural: - Elaborar un projecte que faci de la futura Biblioteca Central de 
Barcelona un dels eixos de la capitalitat literària i editorial barcelonina, garantint la 
presència de totes les llengües parlades a la ciutat en el seu fons i convertint-la en un 
centre de promoció de les seves cultures, fomentant la presència a Barcelona dels 
referents culturals (escriptors, editors, llibreters, etc.) d’aquestes comunitats, en 
col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat. 3. Que l’ICUB elabori i 
implementi un Pla estratègic per a la promoció del llibre i la lectura a la ciutat, en 
col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’Oficina UNESCO 
Barcelona Ciutat de la Literatura de l’Ajuntament i amb la participació dels agents del 
sector (llibreries, editorials, festivals literaris, fires, associacions professionals, 
administracions, etc.), enfortint el pes que té el sector del llibre a Barcelona i d’acord 
amb el paper que li correspon a la ciutat en el futur Pacte Nacional del Llibre i la 
Lectura que impulsa la Generalitat.   

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/4083) La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern 
municipal avanci en el desplegament del Programa per a la prevenció de les violències 
sexuals en la infància i l'adolescència i, per tant, garanteixi formació especifica i 
actualitzada per actuar i detectar possibles situacions d’abús sexual, el proper curs 
2022-2023: - Garantint que totes les educadores que formen part de la plantilla de les 
Escoles Bressols municipals i Espais familiars reben la formació específica, com a màxim 
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en els primers tres mesos de feina o d’estada a la borsa de substitucions. - Ampliant la 
formació a totes les persones de serveis externalitzats com són el suport educatiu de 
les Escoles Bressol, de ludoteques, casals infantils, centres de dia i resta de serveis 
d’atenció a la infància. - Incorporant en els plecs de condicions dels concursos 
externalitzats l’obligatorietat de realitzar el curs a totes les persones contractades, per 
tal que en un futur siguin les pròpies empreses les encarregades de formar el personal. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/4098) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport insta el Govern Municipal 
a l'aprovació d'un “Pla integral contra la violència cap a la gent gran”, que respongui 
davant d'aquest tipus de violència considerada en molts casos invisible, aplicant les 
mesures o actuacions següents: - Aplicar el pla en estreta col·laboració entre els serveis 
socials, el personal de visites a domicili, la teleassistència i el voluntariat de companyia 
a les persones de la tercera edat, que actuaran com a fonts de detecció de possibles 
casos de maltractament a la gent gran i adopció de les mesures necessàries per 
erradicar-ho. - Reforçar la detecció i posterior denúncia dels possibles casos de 
maltractament a la gent gran, tant a l'àmbit familiar com a les residències de la tercera 
edat, mitjançant visites programades i no programades dels serveis socials als centres 
públics i privats, així com als domicilis, i detecció per ingressos als hospitals. - Realitzar 
una campanya de sensibilització dels ciutadans davant d'un cas de maltractament a les 
persones grans, siguin o no família de la víctima, dirigint aquestes persones als serveis 
socials de l'Ajuntament. - Creació d'un equip d'assistència jurídica gratuïta per a la gent 
gran, per si els fets poguessin ser constitutius d'un delicte de maltractament tipificat al 
Codi Penal i davant de la possibilitat d'interposar una denúncia. - Garantir a la víctima, 
en aquells casos que sigui procedent, la recerca d'una nova llar o residència on allotjar-
se, amb l'objectiu que no hagi de tornar a conviure amb el maltractador.

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/4069) La Comissió de Drets Socials, cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
Municipal a liderar un acord amb la Generalitat de Catalunya per fer front a la 
demanda de places de residència i centres de dia per la gent gran que posi fi a la llista 
d’espera actual. Que aquest acord contempli, prioritàriament, un calendari de la 
posada en funcionament dels equipaments previstos i dels que es troben en 
construcció per tal d’ atendre a les persones grans que els necessiten amb urgència 

Del Grup Municipal Valents:

11. – (M1923/4090) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a que disposi d’una partida pressupostària específica per les dones que afronten soles 
l’embaràs i que la renda garantida pels menors de 0–16 anys sigui de 100,00 euros per 
fill sense cap tipus de retallada. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/4074) Instar el govern municipal a garantir la correcta adaptació per a 
persones amb discapacitat i/o diversitat funcional de totes les proves d’accés a places 
que depenen de l’Ajuntament de Barcelona, així com a rescabalar a les persones 
cegues que van ser discriminades en la seva darrera convocatòria de places. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/4079) Que des del programa de xarxa d’escoles per la igualtat i la no 
discriminació s’impulsi a les Escoles d’infantil i primària xerrades, impartides per 
persones membres del poble gitano, per fer més visible la cultura del poble gitano, 
fomentar la inclusió, trencar estigmes i superar la marginació. 

14. – (M1923/4081) Que abans de finalitzar el mes de juliol de l’any 2022 el govern 
municipal reuneixi als grups municipals per poder parlar de les bases que han regir el 
nou contracte de teleassistència de la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/4100) Que el Govern Municipal insti TMB a realitzar una campanya 
d'informació i sensibilització per donar prioritat als seients i ascensors del transport 
públic a les persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades, grans i persones 
que portin nadons.

De Regidora no adscrita:

16. – (M1923/4095) Instem el Govern Municipal a mantenir un diàleg constant tant amb 
l’entitat “Salvem el Guinardó” com amb la resta de veïns, per tal d’informar de la 
ubicació definitiva i el calendari d’execució del centre de persones sense llar amb 
addiccions situat actualment a L'Hotel Aristol, ja que es va informar que aquesta 
ubicació era provisional. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/4078) Com valora el Govern municipal la troballa dels cartells olímpics a 
l’estació de metro Jaume I, i quins passos ha fet per demanar-ne la catalogació i 
preservació? 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/4093) En quina data està previst que estigui disponible l'edifici definitiu de 
l'escola 30 passos (Sagrera) i quan els alumnes podran abandonar els barracons 
actuals?

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/4070) Quin és el calendari previst pel govern municipal per tal de procedir 
al trasllat del centre de drogodependències ubicat a l’hotel Aristol a un altre ubicació 
de la ciutat allunyada del centre escolar Mas Casanovas? 

20. – (M1923/4071) Quin ha estat el cost per a l’Ajuntament de Barcelona de les activitats 
desenvolupades des del punt de vista cultural i artístic als districtes de la ciutat amb 
motiu de la celebració de la festa l’Orgullosa, de la il·lustració del cartell , i de la gala 
de clausura celebrada el passat 28 de juny a l’anella Olímpica de Montjuic? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/4075) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/2341) aprovada en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 13 de 
juliol de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2341) Que el Govern municipal 
elabori, sota la coordinació del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, i 
presenti a aquesta comissió una auditoria de l'ús social del català a la ciutat, que 
inclogui un mapeig de la situació de la llengua en cadascun dels nostres barris i 
districtes, una diagnosi de l'ús del català en els diferents sectors i un informe sobre el 
compliment del Reglament d'Ús de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Barcelona, 
així com un pla d'acció per a incrementar l'ús social del català a Barcelona, que inclogui 
una estimació pressupostària i una proposta de calendari d'actuació. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/4080) Que el Govern Municipal informi de l’estat d’execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de gener de 2022, en 
el que es demanava: (M1923/3080) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
acorda: Que en el marc de la capitalitat mundial de l’arquitectura que la ciutat 
assumirà l’any 2026 i donat que el sector de l’arquitectura i l’urbanisme contribueixen 
a enriquir l’oferta cultural de la ciutat, es desenvolupi, amb el lideratge de 
l’Ajuntament de Barcelona i el d'aquest àmbit de la cultura, un pla per impulsar i 
revitalitzar l’arquitectura a la ciutat que inclogui la revitalització del projecte del 
Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme de Catalunya, la promoció dels actius 
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arquitectònics de la ciutat especialment importants en l’àmbit turístic, la protecció 
patrimonial de l’arquitectura de la ciutat catalana i el suport als professionals de 
l’arquitectura i la seva projecció local i internacional. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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