
Secretaria General

CCM 3/22 DSocials 1/6

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE MARÇ DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Reglament per a l'Equitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona. Informe de 
seguiment. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3597) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
explicacions sobre la resposta negativa a la proposta d'un particular de retre 
homenatge a través d'alguna estàtua o similar en algun lloc de la ciutat en record a 
Floquet de Neu 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (FD 2022-01/1 ) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i l’acta de constitució del Fons Especial del 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament la constitució 
del Fons Especial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de la Fundació 
Barcelona Cultura, per a la conservació, restauració, exhibició i difusió dels béns 
mobles, immobles i fons d’arxiu i biblioteques que conformen el conjunt patrimonial 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament l’acta de 
constitució incorporada a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i l’acta de constitució del 
fons especial en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. FACULTAR a la Sra. 
Marta Clari Padrós, Gerent de l’Àrea 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. 
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20189201) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022 pel qual 
es va DECLARAR, d'acord amb el que s'estableix a l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 17004900 que té per objecte la "Gestió de serveis d'infància-ludoteques 
del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", per un període comprès 
entre l'1 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 183.467,39 euros (exempt 
d'IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient, en 
declarar-se deserta la licitació iniciada per tal de donar continuïtat al servei un cop 
finalitzada la vigència d'aquest contracte. AMPLIAR L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 183.467,39 euros, exempt d'IVA, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
0603 i DISPOSAR-LA a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, NIF R5800395E. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3567) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Fer una nova 
enquesta d’hàbits esportius de la població adulta a la ciutat de Barcelona, per tal de 
disposar de dades i dirigir amb eficàcia i eficiència les polítiques esportives de la ciutat. 
- Emfasitzar sobre l'oportunitat que representen aquests parcs per a la ciutat i el 
benestar humà que representen de manera transversal en totes les polítiques del 
govern (des d’ecologia, passant per esports, cicles de vida i feminismes) amb 
campanyes específiques. - Analitzar a fons els elements que provoquen inseguretat a 
les dones que practiquen esport als parcs per desenvolupar les actuacions necessàries: 
il·luminació, senyalització clara d’itineraris, senyalització clara d’horaris d’obertura i 
tancament amb concreció d’hores (evitar expressions indefinides com “capvespre”), 
barreres arquitectòniques per persones amb diversitat funcional tenint en compte la 
diversitat funcional, disseny de nous espais. - Estudiar la possibilitat d'arranjar camins 
antics de la muntanya de Montjuïc per a trekking i senyalitzar-los correctament. 
Actualment la pràctica esportiva més escollida per dones (30 %) són el caminar i aquest 
és l’espai on es percep més inseguretat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
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6. – (M1923/3581) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal elabori i presenti, de manera urgent, davant la crisi energètica existent, un 
Pla d’emergència on s’incloguin i es contemplin les següents accions: - Ampliar el 
personal destinat als Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat per tal de poder fer 
front al més que probable augment d’usuaris. - Impulsar l’ampliació d’oficines i/o 
antenes PAE, com a mínim, a tots els barris on s’està executant Pla de Barris per tal de 
donar servei directament des de la proximitat. - Desenvolupar, de caràcter immediat, 
una campanya de difusió via digital i física per intentar arribar a tots els veïns i veïnes 
de la ciutat per tal d’explicar l’existència dels Punts d’Assessorament Energètic, els 
serveis que presta, així com, informació del mercat energètic. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3561) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a posar els mitjans necessaris per superar el dèficit d'instal·lacions i infraestructures 
esportives existents a la nostra ciutat i complir els paràmetres marcats pel Pla Director 
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3590) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar al Govern 
municipal a què, en el marc del Consorci d’Educació elabori i presenti en aquesta 
mateixa Comissió i en el termini de 3 mesos, un Informe que reculli el mapa de les 
escoles d’educació especial de la ciutat que inclogui una diagnosi de la situació actual, 
del seu finançament i de les propostes de futur. 

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/3577) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a presentar en el termini d’un mes un informe als grups municipals en que s’expliqui 
els motius i planificació del pròxim calendari escolar del curs 2022-2023 amb la següent 
informació: - Exposició de quins han estat el motius i amb quin consens s’ha establert 
aquest nou calendari. - Explicació de com es pensa cobrir l'horari de tarda: El contingut 
i la selecció dels professionals que ho impartiran. - Detall de com afectarà a les escoles 
públiques i a les escoles concertades de la nostra ciutat aquests canvis. - Explicació de 
com afectaran aquests canvis a les famílies i a la comunitat educativa. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3568) Que el Govern municipal col·loqui enguany una placa o element de 
memòria en record i homenatge a Bernardo Cortés en el carrer dels Pescadors, on hi 
havia viscut, coincidint amb el cinquè aniversari de la seva mort. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3580) Que en el marc del Projecte de la construcció de la Biblioteca Central de 
Barcelona, el Govern municipal informi a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, 
així com de forma escrita, del calendari previst i pactat amb el Ministeri de Cultura, del 
detall i dimensió del projecte, del cost total previst i de les gestions realitzades amb el 
Govern Central per avançar en la construcció de la Biblioteca. 

12. – (M1923/3582) Que el govern municipal elabori i presenti, durant aquest 2022, un Pla 
Integral per la promoció de l’skateboarding i els esports urbans a la ciutat, on es 
contemplin les següents accions: - Promoure l’skateboarding i els esports urbans a la 
ciutat, especialment entre els infants i joves. - Reordenar els parcs urbans actuals, en 
col·laboració amb el sector dels esports urbans, per adequar-los a les necessitats 
existents, així com, millorar el seu manteniment. - Incorporar un estudi per ampliar el 
nombre de parcs urbans a la ciutat, entre ells, un skate parc destinat a l’alt rendiment. -
Apostar de manera decidida per tal que l’Extreme Barcelona es pugui continuar 
celebrant a la ciutat i donar suport a l’organització amb l’objectiu que aquest 
esdeveniment es consolidi com un dels esdeveniments dels esports urbans més 
importants en l’àmbit europeu. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3591) Instar el Govern municipal a presentar, en el termini de 3 mesos, en 
aquesta mateixa Comissió un Informe del seguiment de les dades del Projecte 
Prometeus per tal d’avaluar els resultats d’eficàcia i eficiència així com l’impacte del 
projecte als barris on s’aplica. 

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3583) Instem el Govern Municipal a iniciar un diàleg urgent, per tal d’agilitzar 
tràmits i establir protocols efectius amb les diferents entitats col·laboradores per donar 
resposta ràpida a l’allotjament d’aquestes mares, nens i gent gran ucraïnesos. 
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3574) Quin és el calendari real de la construcció de les promocions d’habitatge 
assequible d’Habitatge Metròpolis Barcelona; i com afecta a la seva viabilitat el fet de 
no poder optar als fons europeus, l’impost de societat, i l’IVA que li són d’aplicació? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3562) Quin nombre de refugiats provinents d'Ucraïna té previst rebre 
l'Ajuntament de Barcelona i quines mesures socials pensa engegar per acollir els 
afectats?

17. – (M1923/3563) Quina previsió té el Govern Municipal quant al nombre d'habitatges en 
règim de lloguer social habilitats i lliurats per a la finalització del present mandat al 
maig del 2023?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/3595) En quin estat de tramitació es troben cadascun dels projectes 
d’equipaments d’atenció primària i d’atenció especialitzada recollits en el conveni de 
col·laboració per la millora de la xarxa sanitària 2016-2023 i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona en cada cas? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/3573) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició amb número de 
registre (M1923/2331) acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el 13 
de juliol de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2331) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Que durant el primer semestre de 2022, 
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 2020-2030": Lluita i prevenció de 
l'antigitanisme i la discriminació; reducció de la pobresa i l'exclusió; salut; educació; 
treball; habitatge; foment de la participació; cultura. TERCER.- Que en el disseny, la 
gestió, la implementació i l'avaluació del pla hi participin les entitats del CMPG així com 
persones de reconeguda vàlua. QUART.- Que el pla incorpori la perspectiva 
intercultural de Barcelona i que tingui dotació pressupostària específica per la seva 
implementació. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3579) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de novembre de 2021 amb el següent 
redactat: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: (M1923/2801) La 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern municipal 
desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport del mes de Gener 
de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de cinema i de 
promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que inclogui les 
següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales de cinema de 
la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar promovent la 
cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona, més enllà del seu paper clàssic com a 
espai d'exhibició, a fi d'adaptar-se als canvis que la nova cultura tecnològica i els hàbits 
de consum cultural de les noves generacions imposa. 2- La regulació de la competència 
deslleial dels qui projecten produccions cinematogràfiques des d’espais o equipaments 
de titularitat pública, sense l’exigència de les obligacions que les sales privades de 
cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la dotació pressupostària del programa BONUS 
CULTURA, per tal de prorrogar-ne el projecte fins al 31 de Desembre de 2022. 4- Que 
de forma conjunta amb el Consorci d’Educació de Barcelona es promogui la cultura 
cinematogràfica entre els grups escolars de la ciutat, organitzant sessions específiques 
per aquests a les 149 pantalles de les que disposem a la ciutat de Barcelona. 5- El 
disseny d’un nou ajut que substitueixi la bonificació de l’IBI cultural que s’ha retirat a 
les sales de cinema. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3592) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició M1923/1985 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en sessió de 20 d'abril de 
2021 amb el següent contingut: (M1923/1985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports acorda instar al Govern Municipal a elaborar, juntament amb l’Institut 
Municipal de Serveis Socials un Reglament del servei d’atenció domiciliària que detalli i 
concreti totes aquelles qüestions que tinguin incidència en la concreció dels serveis, 
així com els mecanismes de control i seguiment de la qualitat en la prestació del servei 
d’atenció domiciliària. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals


	Ordre del dia

