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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 16 de juny de 2020 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
 

1. –  Exoneració del pagament del lloguer de les instal·lacions municipals als clubs esportius.  
 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 

 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
2. –  (M1923/1043) Que comparegui el responsable del Govern municipal, per tal 

d’informar sobre l'acord que planteja que l'Ajuntament llogui habitatges d'ús turístic 
amb l’objectiu de destinar-los a ús residencial per a famílies vulnerables.  

 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
3. –  (M1923/1036) Que comparegui el responsable del Govern municipal per exposar la 

valoració que fa el Govern municipal de la dimensió cultural del projecte del museu 
Hermitage de Barcelona i respondre a les preguntes dels grups.  

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
4. –  (FD 2020-07/08) RENUNCIAR  al càrrec de patró de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, entitat absorbent de la Fundació 
Privada Vol, en la qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne la incorporació com a 
patró per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2012. DEIXAR SENSE 
EFECTE el nomenament del Sr Ricard Fernández Ontiveros com a representant de 
l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Vol. NOTIFICAR 
aquest acord al Patronat de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, 
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entitat absorbent de la Fundació Privada Vol amb efectes des d'1 de gener de 2020 i 
INSTAR-LO a realitzar tots els tràmits necessaris davant del Protectorat de la 
Generalitat de Catalunya per a la baixa de l’Ajuntament de Barcelona com a patró a la 
Fundació. NOTIFICAR al Protectorat de la Generalitat de Catalunya el present acord. 
FACULTAR el Gerent de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a executar el present acord.  

 
5. –  (20180464) ANUL.LAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa a favor d’Habitatge 

Metròpolis Barcelona, SA (HMB), amb núm. de NIF A67187609, amb càrrec al 
pressupost i a l’aplicació pressupostària 0701.93311.85090 per import de 
10.590.908,29 euros per al exercici 2021,de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2023 i 
de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2025 per a la subscripció i desemborsament de 
les accions de la classe A representatives de la part que li correspon a l’Ajuntament de 
Barcelona en l’ampliació  de capital de la societat d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA 
(HMB)  

 
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: 

 
6. –  (M1923/1044) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que l’Ajuntament 

de Barcelona reformuli el model de Casals de Gent Gran i els doti dels recursos 
necessaris de cara a la seva reobertura el proper mes de setembre, adaptant-los a les 
mesures de prevenció requerides després de la crisi sanitària de la COVID19, reforçant-
ne l’ús de les noves tecnologies i el ventall de noves activitats que aquestes permeten, 
apropant-los als Serveis Socials i capacitant-los per a ser autònoms i poder seguir actius 
en previsió a un possible rebrot o a futures situacions similars a la viscuda.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
7. –  (M1923/1015) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 

a: Impulsar un Pla d’atenció per a la gent gran de la ciutat que viu de manera 
autònoma que es posi en funcionament el mes de setembre de l’any 2020, amb 
l’objectiu de combatre la solitud i l’aïllament i millori les seves capacitats comunicatives 
i qualitat de vida, i que inclogui: - Potenciar els cursos que actualment l’Ajuntament 
ofereix a les persones grans de Tecnologies de la Informació i Comunicació en alguns 
districtes, que s’han vist interromputs per la crisi sanitària, i estendre’ls a tots els barris 
de la ciutat de Barcelona. Aquesta formació es imprescindible per reduir l’escletxa 
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digital i augmentar les  competències en la utilització dels dispositius mòbils i tauletes 
per poder-se comunicar i fer tràmits (trucades, videotrucades i videoconferències, 
compres, recerca d’informació i gestions diverses). - Oferir tallers que permetin 
identificar, gestionar i expressar les emocions sorgides durant el confinament i la 
pandèmia i dotar a les persones d’eines per a gestionar-les. - Tots aquells altres 
aspectes que es consideri oportú per tal de difondre consells i suggeriments 
encaminats a millorar la qualitat de vida de les persones grans durant un possible nou 
període de confinament. - Les activitats hauran de comptar amb una àmplia difusió que 
haurà d’incloure, a banda dels casals i espais de gent gran que estiguin en 
funcionament en aquell moment, els centres d’atenció primària, mercats municipals i 
la xarxa radars, així com altres espais que es considerin pertinents. Caldrà potenciar la 
possibilitat de realitzar aquestes activitats en espais a l’aire lliure, aprofitant que el 
clima ho permet en aquesta època de l’any, com poden ser els parcs i altres 
equipaments que permetin garantir una distància de seguretat adequada.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
8. –  (M1923/1025) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

Municipal presenti en el termini de 3 mesos,  les seves mesures concretes per la 
Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui: - Reduir les llistes d’espera, amb un 
compromís d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i 
que els posteriors seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels usuaris. Que el 
ciutadà no tingui que trucar diverses vegades o parlar amb diferents interlocutors fins 
que l'atén la persona correcta. Per exemple crear un front Office però que doni 
resposta i realitzi les accions concretes. - Impulsar des del Govern Municipal coordinat 
amb la Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada única al sistema de serveis 
socials, i acceptar que qualsevol informe i recomanació dels professionals acreditats en 
les entitats socials o en d’altres sistemes de benestar com assistència sanitària o 
ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe del Serveis Bàsics 
d’Atenció Social: (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als professionals i usuaris 
dels Serveis Socials  d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les persones, el treball 
comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia 
de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta Guia als 
ciutadans de Barcelona. - Trimestralment presentar als Grups Municipals el número de 
persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de la resolució del problema, així com les 
queixes i reclamacions que es presenten.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
9. –  (M1923/1027) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda reprovar els 

tallers  adreçats als joves sota el títol “ tallers d’alliberació d’espais” i insta al govern 
municipal a no realitzar ni col·laborar en l’organització de més accions que promoguin 
comportaments que atemptin contra el dret a la propietat privada i la legalitat vigent.  
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
10. –  (M1923/1032) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda Instar el govern 

municipal a: - Posar en valor la funció social de les famílies de suport, d’atenció i cures, 
i de foment de la conciliació laboral entre treball i família, especialment en situacions 
adverses com la crisi de la covid. - Reconèixer la importància de la família pel progrés 
de la ciutat, com a primera xarxa d’atenció i prevenció social i com a inversió en el 
futur capital humà de la ciutat. - Que la ciutat de Barcelona s’adhereixi a la Xarxa 
Europea de Municipis “Family – Friendly”. - Donar suport oficialment a la candidatura 
de Barcelona com a seu de la 3a Convenció Europea de Municipis ‘Family-Friendly’ 
2021, que presentarà FANOC aquest any. - Engegar la campanya institucional que 
projecti Barcelona com a “ciutat que estima les famílies”, que emmarqui els tres 
esdeveniments del 2021: la 3a Convenció Europea de Famílies Nombroses, el 30è 
aniversari de FANOC i el 6è Saló de Famílies Nombroses. - Traslladar aquesta petició a 
la Diputació i la Generalitat per a que donin suport a la candidatura i a la campanya 
institucional.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
11. –  (M1923/1045) Que des de l’Institut Barcelona Esports (IBE) s’ampliï l’ajut en forma de 

quota reduïda que actualment s’adreça a les persones abonades als CEM que es troben 
en situació d’atur, a totes aquelles persones que es troben afectades per un  ERO o 
ERTO, mentre aquests siguin vigents.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
12. –  (M1923/1022) Demanem al Govern de la Ciutat que: - Encomani al Centre de 

Normalització Lingüística de Barcelona una diagnosi completa de la situació del català a 
la ciutat, que abasti, entre d’altres, els àmbits socials, professionals, d’educació i 
mitjans de comunicació, d’us social i aprenentatge. - Que es faci una projecció a curt, 
mig i llarg termini de l’evolució de l’ús social de la llengua catalana. - Que se’ns expliciti 
quines son les mesures que consideren per renovar l’impuls del català  a la ciutat i la 
conscienciació sobre la seva importància cultural  entre tots els grups socials i 
professionals, especialment, i també, entre els nouvinguts i visitants.  
 

13. –  (M1923/1017) Que el govern municipal busqui, de manera urgent, la solució més 
adient per els 191 habitatges de lloguer social i els aparcaments vinculats a la promoció 
gestionats per REGESA al barri de Torre Baró.  
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
14. –  (M1923/1013) Instem al Govern Municipal a la creació d’un punt d’assessorament per 

a les entitats i associacions que treballen amb menors amb Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA) i els seus familiars, amb l’objectiu de poder oferir els ajuts necessaris 
perquè no tinguin que finalitzar els seus serveis per falta de recursos econòmics.  
 

15. –  (M1923/1014) Instem al Govern Municipal a establir les mesures necessàries per tal 
d’evitar el tancament de més teatres a la nostra ciutat.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
16. –  (M1923/1028) Instar al Govern municipal a què els infants amb discapacitat física 

puguin gaudir dels casals d’estiu proveint-los de tots els suports i mesures de seguretat 
necessàries.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
17. –  (M1923/1033) Instem al govern municipal a - Potenciar el Programa Làbrora i dotar-lo 

de més pressupost.   - Estendre el programa Làbora a la resta de municipis de que 
configuren l’àrea metropolitana. - Engegar una campanya a tot el territori metropolità 
de comunicació per informar als col·lectius vulnerables, i de promoció adreçada a les 
entitats i empreses que vulguin adherir-se al projecte Làbora.   - Establir un marc de 
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana per fer-ho possible.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
18. –  (M1923/1046) Quina valoració fa el govern municipal del servei de Primera 

Acollida,  detallant quantes persones van ser informades del circuit d’acollida i quantes 
es van acollir a les diferents accions formatives previstes, així com del nombre de 
certificats d’acollida que es van tramitar durant el 2019?  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
19. –  (M1923/1035) Quin és el capteniment del Govern Municipal respecte al 

desenvolupament i el calendari del Pla d’Accessibilitat Universal 2018-2026?  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
20. –  (M1923/1034) Quins són els emplaçaments definitius que reserva l’Ajuntament pel 
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projecte d’ampliació del CAP Gòtic i quin és el calendari previst per iniciar l’ampliació 
del mateix? Com tenen previst actuar davant d’un possible rebrot del coronavirus?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
21. –  (M1923/1018) Que el govern municipal informi sobre la previsió de constitució 

d’aquesta Comissió de Seguiment i Avaluació que demanava el prec acceptat a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de novembre de 2019 amb  el 
següent contingut: Que el govern municipal constitueixi de manera urgent la Comissió 
de Seguiment i Avaluació de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció pública 
en sòl urbà consolidat, tal com va acordar en el Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona a la sessió del 28 de setembre de 2018.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


