Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2021
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 13 de juliol de 2021
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:
1. –

(M1923/2488) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea
d'Educació de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme
per part de Govern municipal i les circumstàncies existents per a l'inici de curs escolar
21-22 en tots els nivells educatius.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(1332/2021) APROVAR la continuïtat en la participació d’aquest Ajuntament al Consorci
del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, juntament amb
l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per
al període 2021-2024, sense perjudici de la signatura del conveni que es realitzi entre
aquestes administracions, el primer conveni del qual es va signar el 15 de novembre
del 2001 i s’ha anat renovant fins l’actualitat, data en què procedeix l’adequació del
text a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. L’aportació
màxima a realitzar per part d’aquest ajuntament a través de l’Institut de Cultura de
Barcelona, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, serà per l'exercici
2021: 112.000 euros; per l'exercici 2022: 112.000 euros; per l'exercici 2023: 112.000
euros, i per l'exercici 2024: 112.000 euros.

3. –

(20210114-IMPD) APROVAR el reconeixement extrajudicial del crèdit per un import de
2.384,48 € (base 1.970,65 + IVA 21% corresponent a 423,84 €) atès el requeriment
273/2021-C del jutjat de primera instància núm. 58 de Barcelona, en quan a la
necessitat de regularitzar les despeses a favor de ACTIVOS TURO S.L., amb NIF
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B65959249, per despeses realitzades l’any 2016 i 2018 i no reconegudes en l’exercici
que li corresponien, dins de l’Acord Marc per a Serveis Postals vigents a l’any 20162018. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de
2.384,48 €, amb càrrec a la partida 0100.22201.23411 del Pressupost del IMPD a favor
de ACTIVOS TURO S.L., amb NIF B65959249.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4. –

(EM 2021-09/23) APROVAR inicialment modificació de l’operador econòmic de
l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per
mitjà de l’empresa pública municipal Foment de Ciutat de Ciutat SA.RATIFICAR el
Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 d’actualització dels nomenaments de la
Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat d’exercir l’activitat econòmica. APROVAR inicialment la modificació dels
articles 2 i 2 bis dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat SA. EXPOSAR al
públic l’expedient per un termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran
presentar al·legacions i reclamacions.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. –

(M1923/2463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.Informar per escrit en el termini d’un mes de l’estat d’execució de la implementació del
programa l’Esport Inclou, així com de la implementació d’una tarifa bonificada que
faciliti l’accés de les persones amb elevat grau de discapacitat als equipaments
esportius de la ciutat, sense tenir únicament en consideració disposar de la targeta
rosa. SEGON.- Aplicar una tarifa única d’accés puntual per a persones amb
discapacitat a tots els Centres Esportius Municipals per tal de fomentar l’ús dels
equipaments esportius per les persones amb discapacitat. TERCER.- Iniciar un
programa específic per fomentar l’abonament de les persones amb discapacitat als
CEM’s i instal·lacions esportives públiques de la ciutat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
6. –

(M1923/2492) La Comissió de Drets socials, cultura i esports insta el Govern municipal
a: Crear una Taula de serveis socials, habitatge i pobresa energètica per poder
compartir les dades i les línies d’actuació de l’Ajuntament enfront l’actual crisi
econòmica i social, propiciada per la pandèmia, que en determinats sectors de la
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població està agreujant una situació de vulnerabilitat. Aquesta taula s’haurà de reunir
de manera bimensual. A cada convocatòria el govern haurà d’aportar dades relatives a
serveis socials, habitatge i pobresa energètica, així com informació sobre accions,
programes i convocatòries que hi estiguin relacionades. A la taula hi estaran convocats
els representants del govern, dels grups municipals, i els càrrecs directius i tècnics
necessaris, depenent de la informació a tractar.

Del Grup Municipal Ciutadans:
7. –

(M1923/2489) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
Municipal presenti un Programa integral actualitzat per a la protecció de les dones
maltractades i dels fills menors víctimes de la violència masclista i violència vicaria,
amb els mitjans necessaris pel que fa a recursos humans, tècnics i econòmics. El
Programa integral ha d'ocupar-, a més, dels següents punts essencials: - Accés a
"Centres d'Emergència" i derivació a Cases d'Acollida d'emergència per a les dones i els
seus fills. - Protecció, allotjament i cobertura de necessitats bàsiques en espais
adequats, preferentment en habitatges compartits per a les dones i els seus fills, com
una llar alternatiu. - Disseny d'intervenció i elaboració de Pla de Seguretat
individualitzat amb una valoració i atenció en crisi des del primer moment. - Atenció
social, psicològica i socioeducativa a les víctimes. - Servei de monitors
d'acompanyament als menors. - Assessorament jurídic. - Unitat mòbil d'atenció 24
hores, que es desplaci en cas necessari fins al lloc on es trobin les víctimes.

Del Grup Municipal Partit Popular:
8. –

(M1923/2481) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la
Generalitat de Catalunya a què conjuntament amb el Consorci d’Educació elabori un
Pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur així com desenvolupar protocols i
accions preventives idònees que garenteixin la trajectòria educativa dels joves de la
nostra ciutat.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
9. –

(M1923/2476) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal
a que insti al Consorci d’Educació a mantenir les ràtios establertes abans de la
pandèmia i a garantir els recursos humans i materials necessaris a les aules per la
prevenció de la Covid-19.
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
10. –

(M1923/2494) Que l’Ajuntament impulsi un sistema d’incentius i descomptes en
activitats en els equipaments municipals per les persones correctament vacunades de
la covid-19.

11. –

(M1923/2493) Que el govern municipal presenti, abans de la finalització d’aquest any
2021, un informe on detalli les possibles figures jurídiques que es poden aplicar en la
gestió d’equipaments esportius municipals per tal que el Model Barcelona de gestió
esportiva quedi protegida donant un pes especial a les entitats, clubs, consells i
empreses amb una trajectòria cívica i esportiva demostrable a la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:
12. –

(M1923/2490) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a continuar el
més aviat possible amb les obres de rehabilitació de l'Hivernacle, un dels edificis
històrics de la ciutat de Barcelona, construït per a l'Exposició Universal de Barcelona
del 1888.

Del Grup Municipal Partit Popular:
13. –

(M1923/2486) Instar el Govern municipal a presentar en la propera Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports un Informe elaborat per la Agència de Salut Pública que reculli
les dades de la incidència en el Covid de les festes celebrades a la ciutat durant aquest
estiu.

De Regidora no adscrita:
14. –

(M1923/2464) Instem el Govern Municipal a que insti i col·labori amb el Consorci
d'Educació per tal de garantir l’accés a tots els estudiants dels cursos de FP que s’han
quedat sense plaça a Barcelona, i es comprometi a acabar amb aquest episodi que
origina incertesa i preocupació als alumnes, a les famílies i als equips docents.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. –

(M1923/2470) Quants pisos de lloguer social o dotacionals per a joves ha entregat el
govern municipal en aquest mandat?
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16. –

(M1923/2468) Quan té previst el Govern Municipal revisar el Reglament d'adjudicació
d'habitatges per emergència social (Mesa d'emergència), i instar el Consorci de
l'Habitatge a modificar-lo si s'escau?

Del Grup Municipal Ciutadans:
17. –

(M1923/2491) Quines mesures ha pres l'Ajuntament de Barcelona des de Barcelona
Energia per pal·liar la pujada més forta històrica de la llum, que ha triplicat el preu dels
rebuts, afectant no només ja a les famílies més vulnerables sinó de les classes mitjanes
i treballadores, perjudicant seriosament a l'economia familiar dels barcelonins?

Del Grup Municipal Partit Popular:
18. –

(M1923/2483) Quines són les funcions, el cost així com el detall de les activitats a
desenvolupar en el centre de “ noves masculinitats de Barcelona”?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. –

(M1923/2469) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports en data 19 de maig de 2020 amb el següent contingut: “Que
especialment aquest estiu el govern municipal recolzi econòmicament a les entitats del
lleure, ampliant la dotació de les beques i criteris, reforçant el seu finançament i que
faciliti i acompanyi en l’organització d’activitats de lleure a la ciutat obrint i ampliant la
programació dels equipaments municipals i programes com el de patis oberts, amb
l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents i vetllar per la
salut i el benestar emocional dels infants, adolescents i joves de Barcelona, i les seves
famílies.”

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
20. –

(M1923/2499) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la següent
proposició: (M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el
Govern municipal publiqui, abans de l’inici del curs 2021-2022,de la llista de parcs
infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de l’Institut de
persones amb discapacitat, tot especificant el nivell d’accessibilitat, per tal que les
famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants, fins el
moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin accessibles i inclusius. Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que seran 100% accessibles i
inclusius, d’acord la disponibilitat pressupostaria, tant des d’un punt de vista físic o
cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i
aprovació d’un protocol per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants
amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva
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propera al seu domicili, en el cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat
a una zona de jocs infantils propera al seu domicili, l’Ajuntament instal.li aquest
element d’acord a la disponibilitat pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i al joc dels
infants amb discapacitat de la nostra ciutat.- Presentar en el termini de dos mesos un
estudi tècnic per avaluar si és possible implementar una zona de jocs d’aigua totalment
accessible i inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada,
compatible amb els usos del FÒRUM.

Del Grup Municipal Partit Popular:
21. –

(M1923/2487) Que s’informi de l’estat d’execució del prec del grup municipal popular
aprovat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en la sessió de data 16 de
febrer de 2021 (M1923/1719) amb el següent contingut: Instar el Govern Municipal a
presentar en el termini de 4 mesos un Informe de l’estat del centres RESPIR, que
inclogui el calendari d’actuació en els propers 2 anys, l’assignació pressupostària
corresponent, i el nombre sol·licituds existents, el nombre de places per a persones
majors de 65 anys i menors de 65 anys, la seva ubicació, així com una valoració dels
seus resultats
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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