Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2021
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 15 de juny de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Per uns equipaments municipals amb perspectiva de gènere.
c) Informes

2. –

Programes d'educació artística i cultural a escoles i instituts.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. –

(M1923/2351) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques
destinades a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona per tal
d'explicar les millores que s'han realitzat en les platges de la nostra ciutat, tant en el
servei del bany adaptat com les millores urbanístiques necessàries pel seu bon
funcionament i quines seran les millores que es duran a terme en les zones de joc
infantil a partir de l'estiu.
Del Grup Municipal Partit Popular:

4. –

(M1923/2343) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar
explicacions sobre els acords a què ha arribat l'Ajuntament de Barcelona amb el nou
propietari del Gimnàs Sant Pau així com les condicions establertes per la gestió
d'habitatges de lloguer social.
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III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
5. –

(2021/0279) Primera.- APROVAR inicialment la declaració de tot l'àmbit del municipi de
Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens, d'acord amb l'article 2 de la Llei
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d'arrendament d'habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, i de
conformitat amb el contingut de la memòria tècnica explicativa i els informes
justificatius que s'incorporen a l'expedient, i amb les següents característiques
particulars: - Una durada de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga. - Una minoració en
un 5% del preu de referència, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei
11/2020. - La Inclusió dels habitatges de més de 150 metres quadrats. - I amb l'especial
inclusió constant en l'Annex de la memòria tècnica explicativa de la relació de les
actuacions i mesures que l'Ajuntament de Barcelona durà a terme durant tot el període
de vigència del règim corresponent a fi d'atenuar o capgirar la situació de mercat tens,
en exercici de les competències respectives i en col·laboració amb altres
administracions, en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de
planificació i programació d'habitatge. Segona.- DECLARAR la urgència en la tramitació
d'aquest acord, segons l'article 3.7 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, per raons
d'interès públic i per intentar evitar una situació d'inseguretat jurídica, durant unes
setmanes, en atenció a què la declaració inicial del municipi de Barcelona prevista en la
Llei 11/2020 caduca el proper 21 de setembre de 2021, en virtut de la disposició
transitòria segona de l'esmentada llei. Tercera.- SOTMETRE l'acord a informació
pública, mitjançant un anunci al BOPB i al DOGC, per un termini de 15 dies, d'acord
amb la declaració d'urgència en la tramitació d'aquest procediment; i TENIR per
aprovada definitivament la declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat
d'habitatge tens si durant aquest termini no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions. L'entrada en vigor de la declaració es produirà l'endemà de la publicació
al DOGC de l'acord d'aprovació definitiva, havent de publicar-se prèviament un anunci
al BOPB, al DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Barcelona. Quarta.- COMUNICAR, d'acord amb l'article 3.6 de la Llei
11/2020, de 18 de setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva
publicació al seu portal de transparència. Cinquena.- DONAR TRASLLAT d'aquesta
resolució a la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d'Acció Exterior i Transparència de la Generalitat de Catalunya, als
membres de la Comissió de Seguiment que ha creat el Govern per a la Llei 11/2020, de
18 de setembre, i a les entitats representatives potencialment afectades per la futura
declaració identificades pels serveis municipals.

6. –

(CO 2021-07/20) RATIFICAR, l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en la sessió de 24 de març de 2021,
relatiu a l'aprovació de la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, d'acord amb
el redactat que consta a l'expedient administratiu, amb l'objecte de millorar-los i
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adaptar-los a les normatives recents. ENCARREGAR al Consorci Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona l'assumpció del tràmit d'informació pública
corresponent i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a l'aprovació de la
modificació dels estatuts tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que s'haurien de
publicar separadament. SOL·LICITAR a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a
terme les actuacions materials per a l'execució d'aquest acord, i que siguin comunes a
tots els ens consorciats. NOTIFICAR aquest acord al Consorci Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona i als seus membres consorciats.
Districte de Nou Barris
7. –

(21XF0458) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de
6.238,32 euros iva inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427, despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les obres del canvi
d'enllumenat al Camp de Futbol Ciutat Meridiana, correctament acomplertes per
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427. CONVALIDAR, vistos els
informes de la Intervenció Municipal i de l'òrgan gestor obrants a l'expedient, les
actuacions administratives i la despesa corresponent, d'acord amb el que estableix
l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, i també als efectes que es preveu a l'article 28 del RD
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la
despesa per un import de 6.238,32 euros, amb càrrec al pressupost de l'any 2021 i
partida D/0608/63220/93314, a favor de MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF:
A25022427.
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 Esquerra Republicana:

8. –

(M1923/2331) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Que
abans del 31 de desembre del present any, s'hagi elaborat un pla d'actuació per
abordar l'exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano de
Barcelona. SEGON.- Que el pla sigui realista, avaluable, amb polítiques orientades a
resultats, participatiu i transparent i que se centri en els eixos prioritaris del "Marc
estratègic de la UE per a la igualtat, la inclusió i la participació del poble gitano 20202030": Lluita i prevenció de l'antigitanisme i la discriminació; reducció de la pobresa i
l'exclusió; salut; educació; treball; habitatge i foment de la participació. TERCER.- Que
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el pla incorpori la perspectiva intercultural de Barcelona i que tingui dotació
pressupostària específica per la seva implementació.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/2352) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern
municipal a prendre el compromís d'impulsar el pla per renaturalizar els patis escolars,
sense que aquestes intervencions provoquin la pèrdua d'espais esportius dins de les
escoles i que les intervencions que es desenvolupin a cada centre, siguin consensuades
mitjançant un grup de treball on hi hagi representació del Consorci d'Educació, de
l'Institut Barcelona Esports i del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Del Grup Municipal Ciutadans:
10. –

(M1923/2367) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acora: Primer.- Definir i
crear un Pla de prevenció d'assetjament escolar a la ciutat, ordenant tots els recursos
que ara existeixen, fomentant els espais de formació, creant trobades entre els
professionals per millorar els processos, protocolitzant les accions pertinents sempre
que es tingui en compte l'assessorament i les aportacions de les diverses entitats
referents en aquesta matèria, així com promovent la cooperació entre els ens
educatius de la ciutat. Segon.- Posar a disposició dels centres dels quals és titular
l'Ajuntament de Barcelona un conjunt de mesures de vigilància per a la immediata
detecció i erradicació dels possibles casos d'assetjament escolar físic o psíquic, així com
un programa de formació i sensibilització entre els joves d'aquests centres, per evitar
els casos de bullying. Tercer.- Revisar els protocols existents com el "Protocol de
prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals" i que s'implementin
Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant l'assetjament escolar en
els diferents centres educatius de la ciutat, a través del Consorci d'Educació de
Barcelona. Quart.- Posar en marxa el circuit de professionals i agents implicats (AMPA,
alumnes, etc.) per garantir l'efectivitat de les derivacions i les actuacions que es
realitzin. Cinquè.- Organitzar durant el curs activitats de divulgació adreçades a
professors, famílies i alumnes, per facilitar la detecció de l'assetjament escolar i com
afrontar-lo, formant en la resolució pacífica de conflictes, en la tolerància, i privilegiant
la mediació escolar com a forma de resoldre'ls.

Del Grup Municipal Partit Popular:
11. –

(M1923/2344) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal a elaborar juntament amb les entitats representatives de les persones amb
discapacitat física i/o orgànica així com l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat les línies estratègiques que permetin abordar les vulneracions dels drets
que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica així com acordar els
plans d'acció per la prevenció i visibilització de les discriminacions i les vulneracions de
drets.
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
12. –

(M1923/2347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a traslladar a les autoritats sanitàries, per la via que consideri més oportuna, la petició
de col·laborar amb el sector privat per dur a terme la campanya de vacunació i així
descongestionar el sistema sanitari públic i agilitzar, en la mesura que sigui possible, el
procés de vacunació front a la Covid-19. Al mateix temps, instem a que la col·laboració
públic privada inclogui el disseny d'un protocol per tal d'arribar a les persones que es
troben amb barreres digitals per a demanar cita per accedir a la vacunació.
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. –

(M1923/2332) Que el govern municipal es comprometi a buscar la forma de facilitar
l'accés a entitats d'educació en el lleure als equipaments de la ciutat fora de l'horari
d'obertura d'aquests i/o busqui alternatives que els permeti fer la seva activitat o
emmagatzemar el seu material.

14. –

(M1923/2341) Que el Govern municipal elabori, sota la coordinació del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona, i presenti a aquesta comissió, abans de finals
d'any, 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:
15. –

(M1923/2353) Que el govern municipal recuperi, de manera immediata, el projecte de
recuperació i dignificació del Pont Dels Tres Ulls; que integri aquest projecte en un
projecte-marc de reconeixement, recuperació i impuls del patrimoni cultural i històric
del districte de Nou Barris; que aquest projecte-marc tingui l'ambició de donar a
conèixer el patrimoni entre els veïns i veïnes del districte, i de tot Barcelona; i que fixi
uns objectius, calendari i pressupost adequat.

16. –

(M1923/2354) Que en el marc d'aquesta Comissió es presenti un informe sobre el
Projecte Arnau, que inclogui: - quin pressupost final s'hi destinarà; - el calendari
d'execució fins l'obertura al públic; - quin projecte social i artístic aportarà, - impacte
sobre el Paral·lel, com 'Avinguda de teatres', i sobre el teixit cultural de la ciutat.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
17. –

(M1923/2368) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a concedir a
Ricardo Zamora Martínez la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a títol pòstum, per la
seva gran trajectòria professional i en agraïment per engrandir a la ciutat de Barcelona
a través dels seus èxits, a nivell nacional i internacional.

Del Grup Municipal Regidora no adscrita:
18. –

(M1923/2334) Instem al Govern Municipal a través dels serveis socials i en especial
dels educadors al seguiment de les persones sense llar per tal d'oferir els recursos
necessaris que puguin necessitar en el procés de vacunació.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:

19. –

(M1923/2369) Considera el Govern Municipal adequada l'adquisició d'un edifici al
carrer Balmes 16 amb una inversió de 8 milions d'euros en 23 habitatges, més el cost
de la seva rehabilitació, com a part d'una política social d'habitatge davant les
necessitats a la ciutat de Barcelona? Quina és la previsió de cost total de l'adquisició i
rehabilitació de l'edifici i la data prevista en què estaran disponibles per a l'entrada dels
usuaris?

Del Grup Municipal Partit Popular:
20. –

(M1923/2346) En base a quins criteris i/o bases objectius ha atorgat l'Institut
Municipal de Serveis Socials gratificacions a favor d'una part de la seva plantilla?

21. –

(M1923/2345) Quin ha estat el cost i el procediment d'adjudicació per a la realització
de l'escultura anomenada "Himne, mite i paradís' 2019-2021" instal·lada als Jardins de
Ca l'Aranyó al Districte de Sant Martí?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. –

(M1923/2355) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec
acceptat en la Comissió del mes de maig del 2021 amb el següent contingut:
(M1923/2122) Que se'ns comuniqui en aquesta mateixa Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports i, també, es faciliti còpia per escrit a tots els grups municipals amb
presència al consistori, de l'estat del Pacte de Co-capitalitat 2020 que inclogui: - La
relació de reunions i el contingut de les mateixes amb els Ministeris des de la signatura
el 7 de febrer 2020. - Data de quan es compta rebre l'aportació de l'Estat. - Relació de
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beneficiaris de la ciutat tant de cultura com de ciència, i com se n'ha determinat el
repartiment, - Que inclogui la voluntat d'incorporar els 25 milions a les transferències
de l'Estat a la ciutat de forma fixe. - Que traslladi el Pacte de Co-capitalitat al document
de Pacte per la Cultura de Barcelona.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals

CCM 7/21 DSocials

7/7

