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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JUNY DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 17 de maig de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Esport i Gènere. 

c) Informes

2. – Seguiment del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/3944) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques 
socials de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’explicar quines millores s’han assolit en 
el que portem de mandat en atenció a persones sense llar i quines es pensen fer en el 
temps que resta. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/3966) Que comparegui el responsable municipal de l'àrea d'habitatge i 
rehabilitació per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme per part del 
Govern municipal en relació amb el desnonament de l'habitatge situat al número 23 
del carrer Sèquia Madriguera, del barri del Bon Pastor.
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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:

5. – (M1923/3937) Amb l’objectiu d’assolir una aportació financera estatal equitativa per a 
les infraestructures culturals i científiques de la ciutat i per al conjunt de la cultura 
barcelonina, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a donar compliment a la proposta consensuada per tots els grups municipals 
en el marc del Pacte Cultural de Barcelona, és a dir, a renegociar el conveni de 
capitalitat cultural i científica amb el Govern espanyol amb criteris d’equitat i d’acord 
amb el pes que la cultura barcelonina representa en termes de creació, producció, 
ocupació i exportació respecte al conjunt de l’Estat, i a establir nous paràmetres de 
col·laboració i finançament tant per als centres nacionals com per al conjunt de 
l’activitat cultural i científica de referència amb seu a Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3945) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal elabori, presenti i posi en marxa abans de de la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports del mes de setembre un pla de suport als espais de cultura viva de 
Barcelona, que contempli: La creació d’una línia de subvencions específica i exclusiva 
per a Espais de Cultura Viva destinada a promoure la programació de creadors 
emergents establerts a Barcelona, per tal d’afavorir que aquests espais esdevinguin 
una plataforma de llançament d’artistes novells de la ciutat, en tots els camps, així com 
vivers de cultura de proximitat i comunitats artístiques amb voluntat 
professionalitzadora. La continuïtat de les subvencions destinades al condicionament i 
millora de les instal·lacions dels Espais de Cultura Viva tot millorant-ne la difusió, per 
garantir que aquells locals que vulguin acollir-s’hi puguin dur a terme les obres 
d’adequació dels seus espais, en especial pel que fa al condicionament musical. La 
implicació directa de l’Ajuntament de Barcelona en la difusió de les programacions dels 
Espais de Cultura Viva de la ciutat, per tal de donar-les a conèixer al públic com a espais 
de cultura de proximitat i de qualitat. La creació d’una línia específica d’ajuts per cobrir 
les despeses de lloguer dels Espais de Cultura Viva que estiguin en actiu i amb la 
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llicència reglamentària, per tal de facilitar-ne la seva viabilitat econòmica atès el bé 
cultural que promouen a la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3968) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- prendre les mesures necessàries de planificació i finançament per donar 
una solució urgent a les famílies sol·licitants, que representen un 40% que s'han quedat 
sense plaça a les escoles bressol públiques, ja sigui designant escoles bressol 
alternatives o altres mitjans, donant una resposta a la demanda per al curs 2022-2023, 
així com que s'apliqui una planificació correcta per als propers anys que pugui donar 
una resposta a les demandes de les famílies. Segon.- prendre les mesures necessàries 
de planificació i finançament i, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, s'atengui 
i doni resposta a les famílies que han signat el manifest emplaçant-los a garantir més 
oferta pública, evitant que hi hagi menors que es quedin sense opció d'accedir el 
proper setembre a una escola pública al primer curs d'educació infantil. Tercer.-
procedir a l'assignació de manera anticipada de les places reservades a alumnes amb
necessitats especials, ja que ara no es resolen fins al 2 de setembre, és a dir, tres dies 
abans de l'inici del curs escolar. Quart.- garantir la total transparència en l'assignació de 
places, segons se sol·licita per part de les famílies afectades, ja que adverteixen que el 
procés actual genera incertesa.

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3955) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal, mitjançant el Consorci d’Educació, a garantir que l’assignatura de religió 
s’ofereixi obligatòriament a tots els centres escolars de la ciutat de Barcelona, tal i com 
indica la normativa de l’ensenyament de la religió, tot garantint la lliure elecció per a 
les famílies. 

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/3932) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 
a que estableixi una prestació mensual per fill per tal d’ajudar econòmicament a les 
famílies nombroses. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3938) Que l’Ajuntament elabori uns criteris d’aplicació conjunta i igual per a la 
cessió d’espais d’equipaments municipals a les entitats infantils i juvenils. 
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11. – (M1923/3939) Que des de l’Institut Barcelona Esports, en coordinació amb els 
districtes i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, es doti de marcadors de 24 
segons a tots els equipaments municipals de la ciutat de Barcelona on es practica 
bàsquet. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3943) Que la Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans vetlli per garantir 
que aquest estiu cada barri de la ciutat comptarà amb un espai de joc cobert o amb 
ombra i que, per tant, es pugui fer servir durant totes les hores de sol per part dels 
infants de la ciutat. 

13. – (M1923/3950) Que el govern municipal, de manera urgent, enceti l’execució de les 
millores necessàries a les Pistes Poliesportives Municipals Parc Maquinista per tal que 
les entitats usuàries pugui desenvolupar la seva activitat esportiva de manera òptima i, 
alhora, es comprometi que abans d’acabar el mandat s’impulsaran els tràmits per tal 
que el barri de la Barceloneta pugui disposar d’un nou pavelló a la mateixa ubicació 
com és aviat millor. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/3965) Que el Govern municipal procedeixi a l'aprovació d'un Pla de Suport als 
refugiats ucraïnesos que inclogui, per als menors a les escoles de Barcelona, les opcions 
de mitja pensió (menjador escolar) i places gratuïtes als campaments, colònies i altres 
activitats; ajudes socials per a la gent gran i la inclusió d'aquest col·lectiu als plans 
d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/3953) Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 3 mesos un 
Informe sobre l’estat actual del futbol de base femení així com les subvencions i les 
ajudes que es concedeixen des de l’Ajuntament, i altres administracions. 

16. – (M1923/3958) Instar el Govern municipal a què en la propera edició dels Jocs Florals 
Escolars de Barcelona 2023 s’incorpori en les seves bases l'opció de redactar els 
treballs en llengua catalana i castellana. 

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3936) Instem el Govern municipal a instal·lar durant el 2023, al Moll de la 
fusta una rèplica de la Caravel·la o Nao Santa Maria per commemorar el 530 aniversari 
del descobriment d’Amèrica per part de Cristòfol Colom, el 12 d’octubre de 1492.
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/3967) En quina fase es troben actualment les obres de l'antic cinema Pere IV i 
quan està prevista la finalització del projecte de reforma i la posada en marxa dels 
serveis compromesos al nou centre, com ara la biblioteca i l'auditori?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/3946) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de maig del 2022 
següent: (M1923/3852) Que el govern municipal ens faciliti un calendari on figurin les 
dates d’inici i final de les substitucions de les gespes artificials de cadascun dels camps 
de futbol municipals previstos enguany, on es mostri també el nombre de clubs i 
equips afectats pel procés d’obres i que s’incorpori també una previsió d’espais 
alternatius on desenvolupar la seva activitat en cas d’endarreriment de les mateixes un 
cop s’iniciï la temporada 2022-2023. Preguem que se’ns faciliti també còpia per escrit 
durant el transcurs de la Comissió. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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