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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE FEBRER DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 18 de gener de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Cap a una política de tardes en barris educadors. 

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (FD 2021-11/26) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i els estatuts de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona aprovats inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 26 de 
novembre de 2021, en el sentit que indica l’informe de la Gerència de l’Institut de 
Cultura de Barcelona signat el 2 de febrer de 2022 que consta a l’expedient; 
INCORPORAR les al·legacions estimades en el text dels estatuts que se sotmet a 
aprovació definitiva, i en conseqüència; APROVAR definitivament la constitució de la 
Fundació Manifesta 15 Barcelona amb la finalitat de dur a terme el programa 
d’actuacions artístiques i urbanes de caràcter interdisciplinar acordat en el “Protocol 
de Manifesta 15 Barcelona” signat el 3 de desembre de 2020 entre l’Institut de Cultura 
de Barcelona i la International Foundation Manifesta (IFM) i que va ser ratificat per la 
Comissió de Govern de 28 de gener de 2021; APROVAR definitivament els Estatuts 
incorporats a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els estatuts de la fundació en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, tinent 
d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a la signatura dels documents i 
per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

3. – (20210204-IMPD) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
858,92 euros (base 709,85 + IVA 21% corresponent a 149,07 euros), quant a la 
necessitat de regularitzar les despeses del 2020 a favor de l’Agència de l’Habitatge de 
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la Generalitat de Catalunya, en concepte de lloguer pels habitatges situats a Almirall 
Proixida 1-5 (coneguts com -Casa Bloc-) i d’acord amb la justificació exposada en 
l’informe del gestor d’administració i en informe jurídic. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 858,92 euros, amb càrrec a la 
partida 0100.22201.23411 del pressupost del IMPD a favor de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, amb NIF Q0840001B. 

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:

4. – (M1923/3321) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a informar de les actuacions dutes a terme arran de la declaració, l’any 2016, de 
Barcelona com a Ciutat Amiga del TEA, i a emprendre un nou programa de suport a les 
persones TEA que inclogui: 1. Potenciar la formació i sensibilització respecte d’aquesta 
condició particular a tot el personal que depengui de l'Ajuntament de Barcelona, 
especialment a aquell que treballi de cara o en l’atenció al públic; Establir i difondre 
(com a prova pilot per a, en un futur, ampliar-ho a totes) una “OAC Amiga del TEA”, on 
estigui garantida una atenció especialitzada per a persones TEA; Garantir la presència a 
tots els PIAD i SARA d’un/a treballadora amb la formació necessària per atendre les 
dones TEA; Millorar l’accessibilitat comunicativa i cognitiva (amb recorreguts i 
pictogrames) de tots els equipaments i dependències municipals (equipaments 
esportius, centres cívics, oficines d’atenció ciutadana, etc); Engegar campanyes amb 
repercussió mediàtica als mitjans audiovisuals i d'altres de sensibilització i difusió de la 
realitat del TEA; Incloure una mirada específica del TEA en les campanyes del 8M i el 
25N; En la mateixa línia de donar visibilitat i sensibilitzar, tal i com ja es fa el dia 2 
d’abril, Dia Mundial del TEA, il·luminar la façana de l’Ajuntament també el dia 18 de 
febrer, Dia Internacional de la síndrome d’Àsperger, del seu color representatiu, el 
taronja; Oferir, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, xerrades de 
difusió i sensibilització de la realitat del TEA a les escoles i instituts de la ciutat; Estudiar 
mesures per a aconseguir la progressiva disminució dels sorolls estridents i excessius a 
la ciutat; Estudiar la fórmula necessària per tal que el col·lectiu de persones TEA tingui 
una representació específica i pròpia a l’IMPD, com tenen col·lectius amb altres tipus 
de discapacitat o diversitat funcional. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/3325) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
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municipal elabori i presenti en el termini de tres mesos, una auditoria (en el marc de 
l’objectiu 10 del Pla d’Accessibilitat Universal) relativa a l’impacte en l’accessibilitat en 
l’espai públic per a les persones grans i persones amb discapacitat com a resultat de les 
actuacions dutes a terme en el marc de l’urbanisme tàctic i demès accions a la via 
pública (elements disseminats aleatòriament per la calçada, canvis de les textures del 
paviment, instal·lació de tanques, blocs de formigó, carrils bici, terrasses, canvis en el 
sistema de recollida d’escombraries…): Per a l’elaboració d’aquesta auditoria s’haurà 
de comptar amb la participació activa de l’IMPD i de grups de treball on es convidi a les 
entitats representatives del sector de les persones amb discapacitat i gent gran. 
L’auditoria haurà de comptar amb una diagnosi però també amb propostes de com 
revertir o minimitzar els problemes que aquestes mesures comporten 

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/3309) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació de 
la Generalitat a fer real el desplegament del Decret de l’Escola Inclusiva amb dotació 
pressupostària que el faci possible i que el pugui implementar a la nostra ciutat amb 
mesures reals. Segon – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al 
Departament d’Educació de la Generalitat a que procedeixin a l’ampliació dels recursos 
i serveis necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant l’assignació del personal de 
suport necessari a l’escola ordinària, augmentant la quantitat de SIEI (Suport Intensiu a 
l’Escolarització Inclusiva), les antigues USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial), 
necessàries per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat de la ciutat i a les seves 
famílies. Tercer – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament 
d’Educació de la Generalitat a que redueixi les ràtios a totes les aules de la ciutat per 
tal de donar una millor resposta a la diversitat de les aules, especialment en aquelles 
escoles amb SIEI per tal que el nou funcionament d’aquestes unitats no suposi un 
increment de ràtio generalitzat a les aules dels nens i nenes amb diverses necessitats. 
Quart - instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació 
de la Generalitat a que garanteixi les places d’educació post obligatòria a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials, i dotar a la ciutat de PFI adaptats per a l’alumnat 
provinent de les SIEI. Cinquè - instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al 
Departament d’Educació de la Generalitat a que augmenti els recursos humans a 
disposició dels Serveis Educatius que la Generalitat té a la nostra ciutat. El personal de 
l’EAP, CRP i ELIC i dels serveis específics de l’Escola Inclusiva és insuficient i cal que 
siguin reforçats per donar resposta de qualitat a les necessitats de la infància i 
adolescència, de les famílies i de les escoles que necessiten aquest suport. Sisè - instar 
el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la 
Generalitat a que augmenti els recursos en Educació Inclusiva referents a l’atenció 
sanitària de l’alumnat amb NEE, com el CESMIJ i el CDIAP, per tal de poder atendre 
continuadament els nens i adolescents del nostre municipi i les seves famílies. Setè -
instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la 
Generalitat a que reforcin les accions d’acompanyament a les famílies a través dels 
serveis educatius i de campanyes específiques sobre l’escolarització dels fills en el 
sistema inclusiu actual i treballar conjuntament sobre els itineraris educatius i recursos 
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disponibles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Vuitè - instar el 
Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la Generalitat 
per tal d’incorporar una nova dotació econòmica al Pla Educatiu d’Entorn que pugui 
donar resposta a la contractació de professionals d’acompanyament en activitats de 
l’activitat educativa no formal per a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques.   Novè – instar el Consorci d’Educació de Barcelona a reforçar i 
augmentar el compromís amb l’atenció educativa a la diversitat a tota la infància de 
l’etapa 0-3 a través dels recursos específics de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. 
Desè - traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a tots els centres 
educatius de la ciutat, a les AFA, a les persones membres del Consell Escolar Municipal 
i a les entitats i plataformes de suport a l’educació de la ciutat. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/3327) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern 
municipal a recuperar de forma immediata la possessió de l’immoble titularitat 
municipal ubicat al carrer Nil i Fabra, número 17, i a destinar el seu ús a equipament 
social, per tal que les entitats socials i de barri puguin gaudir d’espais on desenvolupar 
activitats en benefici del districte. 

Del Grup Municipal Valents:

8. – (M1923/3376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a que de manera urgent convoqui a les entitats del tercer sector social per tal de 
treballar conjuntament com afrontar l’actual situació econòmica que afecta a moltes 
persones que es troben en risc de pobresa y/o exclusió social establint prioritats i 
calendarització de les accions. Posteriorment, demanen que es traslladi als grups 
municipals les decisions preses. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/3318) Que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Govern municipal instin 
el Govern de l’Estat a garantir el retorn social encara creixent del rescat bancari, i cedir 
els habitatges que té aquesta societat pública a Barcelona i als municipis de l'Àrea 
Metropolitana, de manera que això contribueixi a eradicar la borsa d’emergència 
habitacional dels mateixos. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/3324) Que el Govern municipal prioritzi, al nomenclàtor de Barcelona, la 
feminització, la democratització i l’enlairament de figures professionals que des de la 
seva vinculació amb Barcelona han contribuït a fer créixer i millorar la ciutat, i que 
informi verbalment i per escrit, de les propostes que actualment té damunt la taula la 
ponència de nomenclàtor de la ciutat, dels motius pels quals no s’han tramitat encara a 
la ponència de nomenclàtor, així com de la previsió de calendarització de l’execució de 
cadascuna d’elles. 

11. – (M1923/3326) Que des del Consorci d’Educació s’informi de manera oral i escrita en 
aquesta comissió de l’acompanyament realitzat al centre Roig Tesàlia, que finalitza la 
seva activitat educativa aquest curs 2021-2022, i de l’estat de valoració de les opcions 
plantejades per les famílies per tal de reubicar els infants el curs que ve. 

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3379) Que durant la propera Comissió, en relació amb la co capitalitat Cultural 
i Científica de Barcelona, s'informi de: 1) En quins projectes es treballarà, desglossats 
per institució beneficiària, amb l'ajuda directa rebuda després del Reial Decret 
969/2021, de 8 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a 
diverses entitats per a la Capitalitat Cultural i Científica de Barcelona? 2) Quina serà 
la calendarització d'aquests projectes? 3) Quins agents culturals i científics , públics i 
privats, participaran en el disseny d'aquests projectes? 4) Com s'assolirà l'objectiu de 
"afavorir la comunicació i integració entre totes dues ciutats (Madrid i Barcelona)"? I 5) 
Sense perjudici del debat en la comissió, preguem resposta escrita i repartida a tots els 
grups. 

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/3315) Instem el Govern Municipal a mantenir durant tot l’any les places 
residencials per a persones sense llar que es posen en funcionament durant l’operació 
fred. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/3319) Quins criteris tècnics s’han seguit des de l’Institut Barcelona Esports per 
la selecció dels camps de gespa artificial de la ciutat aquest any 2022? 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3311) ¿Qué medidas está desarrollando e implementando el Gobierno 
Municipal para garantizar que las mujeres mayores de 65 años, cuyo único ingreso es la 
pensión de viudedad, tengan cubiertas las necesidades más básicas, incluida la 
asistencia social? 

16. – (M1923/3313) Quina és la intenció del govern municipal amb la banda municipal de 
Barcelona quant a la relació laboral dels seus treballadors amb l'Ajuntament?

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3328) Té previst l’Ajuntament de Barcelona acordar el traspàs de la Banda 
Municipal de Barcelona al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, i en cas afirmatiu, en 
quines condicions? 

18. – (M1923/3329) Quines actuacions de les previstes al Pacte per Barcelona s’estan 
portant a terme per part del govern municipal per tal de reduir la llistes d’espera de 
les meses d’emergència? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/3316) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/43) aprovada en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 17 
de setembre de 2019 amb el següent contingut: (M1923/43) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a adoptar un seguit de 
mesures que posin de manifest el compromís inequívoc de l’Ajuntament amb els 
artistes, els creadors i els professionals de la cultura i amb la cultura de base de la 
ciutat: 1. Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i professionals de la 
cultura davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint des de 
l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques i 
propostes en l’àmbit laboral i contractual, tenint present la perspectiva de gènere, i en 
matèria de drets d’autor que va formular el CoNCA, amb la col·laboració dels col·lectius 
i entitats professionals del sector artístic, en el marc de l’elaboració de l’Estatut de 
l’Artista; 2. Incorporar aquestes bones pràctiques en els diferents plecs de contractació 
pública i en les bases de les convocatòries de subvencions de l’Ajuntament en matèria 
cultural, per tal que també siguin d’obligat compliment per a les empreses 
subcontractades i per a les entitats que obtinguin subvencions municipals; 3. 
Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de base com a pedrera 
artística de la ciutat, mitjançant l’assignació d’una partida pressupostària i d’una línia 
de subvencions específiques; 4. Elaborar, en els propers sis mesos, un mapa dels 
projectes de la cultura de base barcelonina que es troben en perill i un informe jurídic i 
econòmic que permeti dissenyar una estratègia municipal per a fer front, de manera 
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efectiva, a la pressió immobiliària i a la resta de problemes que amenacen la 
continuïtat de molts espais de la cultura independent; 5. Dur a terme les accions 
necessàries per assegurar la continuïtat d’aquells espais i projectes que estructuren el 
circuit cultural independent de la ciutat, com ara l’Antic Teatre, la Nau Bostik o La 
Poderosa, entre d’altres; 6. Treballar per assolir la creació d’una Unitat 
d’Acompanyament al Creador, que proporcioni assessorament als artistes en la gestió, 
comunicació, internacionalització i recerca de finançament dels seus projectes, amb 
especial atenció a la cultura de base (creadors, petites companyies, entitats i 
associacions que els representen, etc.); 7. Constituir un grup de treball format per 
representants dels diferents grups municipals del Consistori per tal d’impulsar 
l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part del Congrés dels Diputats, i de vetllar 
perquè tant el Govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya assumeixin i 
implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i 
les associacions professionals del món cultural. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3323) Que s'informi de l'estat d'execució de Proposició amb número de 
registre (M1923/2116) aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports des 
mes de maig de 2021 amb el contingut següent: 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 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 Ciutadans:

21. – (M1923/3312) Que el Govern Municipal informe de l'estat d'execució de la Proposició 
aprovada per aquesta Comissió el passat 14 de setembre en relació amb el Programa 
integral sol·licitat i en particular amb el contingut següent:(M1923/2489) La Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Que el Govern Municipal garanteixi l'atenció 
a dones que estan vivint alguna situació de violència masclista i als seus fills menors. 
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Amb aquesta finalitat s'haurà de comptar amb els recursos humans i econòmics 
necessaris i s'hauran de prestar els serveis que s'indiquen a continuació: -
Desplaçament, en cas necessari, fins al lloc on es trobin les persones que han patit una 
agressió. Accés al Centre d'Urgències i Emergències Socials i derivació a recursos 
assistencials per a les dones i els seus fills. - Protecció, allotjament i cobertura de 
necessitats bàsiques en espais adequats. - Disseny d'intervenció i elaboració de plans 
individualitzats amb una valoració i atenció en crisi des del primer moment. - Atenció 
social, psicològica i socioeducativa. - Assessorament jurídic. - Acompanyament als 
menors. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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