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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 15 de novembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 18 d'octubre de 2022

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/4474) Que comparegui el responsable del Govern municipal de Cultura per 
informar del capteniment del Govern municipal davant la regressió de l’ús del català 
entre els més joves i per informar de les mesures que s’impulsaran per revertir-ho. 

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:

2. – (M1923/4461) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que a finals d’any 
es presenti un informe d’avaluació sobre l’origen dels retards en els pagaments de les 
subvencions a les diferents entitats socials, culturals, juvenils, educatives i de lleure, de 
suport social, etc., afectades; i de les repercussions que aquest perjudici ha produït, 
així com les possibles vies per resoldre les disfuncions, a futur. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/4479) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que des de 
l’Ajuntament es garanteixi que aquest Nadal 2022-2023 s’oferiran activitats pels infants 
de segon cicle d’infantil i de primària i secundària en tots els barris de la ciutat, en 
centres educatius o bé en equipaments culturals o cívics o en entitats depenent de les 
necessitats i opcions de cada territori de la ciutat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/4471) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- Rebutjar i reprovar els intents d'imposició d'una llengua determinada, per 
sobre de l'altra, a persones convidades a fer pregons, en obres i iniciatives culturals i en 
expressions populars de la ciutat de Barcelona. Segon.- Garantir que els regidors del 
govern de la ciutat, i de qualsevol grup municipal, puguin utilitzar la llengua que 
prefereixin en qualsevol acte públic institucional. Tercer.- Garantir que els pregons de 
La Mercè, i de qualsevol festa popular de Barcelona, es facin en la llengua que esculli la 
persona convidada a fer el pregó. Quart.- Garantir que l'ICUB, l'Ajuntament i qualsevol 
ens dependent, puguin utilitzar indistintament les dues llengües oficials de la ciutat. 
Cinquè.- Garantir el dret de tots els ciutadans a utilitzar la llengua que prefereixin en 
qualsevol àmbit, especialment el de la cultura i les expressions populars, rebutjant els 
vetos a qualsevol de les dues, símbol de la riquesa cultural i la diversitat de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/4485) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació i 
divulgació d’una pàgina web que reculli totes les activitats culturals, esportives, d’oci i 
de natura que ofereixen els diferents operadors que desenvolupen la seva feina a la 
Muntanya de Montjuïc per tal que serveixi de guia per a tots els ciutadans i els turistes 
que visiten la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal Valents:

6. – (M1923/4463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal, 
que forma part del Consorci d’Educació de Barcelona, a presentar de manera urgent un 
informe d’impacte de com afectaria la retirada del pati actual de l’Escola Paideia, als 
seus alumnes que tenen necessitats educatives especials. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/4459) Que el Govern municipal elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels 
Carrers de Barcelona, per tal que aquest òrgan pugui pronunciar-se en el decurs de la 
seva propera reunió, la proposta de dedicar sengles espais públics de la ciutat a 
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Nativitat Yarza i Planas, Neus Català i Pallejà, i Marina Ginestà i Coloma, en homenatge 
a tota una generació de dones i homes del nostre país que foren víctimes de la 
repressió feixista a causa de les seves conviccions demòcrates i republicanes. De la 
mateixa manera, a Guillem Agulló i Salvador, en memòria d’aquest jove valencià 
víctima de la violència neonazi i com a expressió del compromís de l’Ajuntament contra 
qualsevol forma d’intolerància i segregació. I la proposició d’anomenar plaça de l’U 
d’Octubre a l’espai, avui sense nom, format per la cruïlla del passatge de Llívia amb el 
carrer Renaixença i per la zona de vianants envoltada pel Mercat del Guinardó i el CAP 
Guinardó, en record del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i dels fets que 
s’esdevingueren durant aquella diada, com reclamen des de fa anys els veïns i les 
veïnes del barri. 

8. – (M1923/4462) Que el Govern municipal agilitzi la implantació del pla de mesures en 
favor de la llengua catalana, que es presentarà el mes de desembre. També, que l’ICUB 
potenciï l’ús del català en les programacions de totes les activitats i grans 
esdeveniments, amb una especial atenció pels programes culturals i artístics que 
desenvolupa en l’àmbit educatiu en els barris amb menor presència del català, així com 
en els pregons de la Mercè. I, finalment, que les regidores i regidors del Govern i la 
resta d’alts càrrecs del Consistori utilitzin el català de manera preferent en tots els 
actes institucionals, com a mostra inequívoca de la implicació de l’Ajuntament en la 
promoció i prestigi de la llengua catalana com a expressió i patrimoni de la cultura 
pròpia de la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/4475) Que el govern municipal es comprometi a desenvolupar una diagnosi 
del volum d’ús actual dels espais i equipaments esportius de la ciutat, de la quantitat 
de clubs i entitats esportives que no disposen d’espai per poder desenvolupar la seva 
activitat i que se’ns informi de quines accions pensa desenvolupar per millorar la 
situació. 

10. – (M1923/4480) Que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) presenti 
en el termini de dos mesos en un Consell Rector, un pla progressiu de col·locació de 
canviadors inclusius en diferents equipaments municipals, que permeti garantir les 
necessitats higièniques de les persones amb grans necessitats de suport a la pròpia 
higiene corporal. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/4472) Que el Govern Municipal presenti, en un termini màxim de dos mesos, 
un informe de seguiment sobre l'estat dels habitatges amb serveis de propietat 
municipal, destinats a la residència de gent gran, i que s'insti l'IMHAB a desenvolupar 
sobre la base d'aquest informe un pla de rehabilitació dels immobles que presentin 
desperfectes, perjudicant la salut dels usuaris i la seva qualitat de vida.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/4487) Instar el govern municipal a posar en marxa una campanya informativa 
que faciliti a les famílies vulnerables i a aquelles que es troben en risc de ser-ho les 
tramitacions de les ajudes de beques-menjador; així com a revisar els barems 
d’exclusió per renda per tal d’adaptar-se a la realitat social actual. 

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/4469) Instem el Govern Municipal a presentar durant la pròxima Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esport les mesures que activarà per tal de poder ajudar a les 
persones sense llar que sobreviuen als carrers de BCN i que cada vegada son més les 
persones que no viuen en les condicions adequades. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/4473) Quines mesures ha adoptat el Govern Municipal per poder facilitar a la 
gent gran els dispositius tecnològics necessaris per complir els objectius del programa 
VinclesBCN?

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/4486) Quina és la llista d’espera de la Mesa d’Emergències de la ciutat per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergència social, desglossada per 
districtes, així com el temps d’espera d’assignació d’un habitatge d’emergència, i quin 
ha estat el nombre d’habitatges que han estat assignats per la Mesa des del 2019 fins a 
la data de resposta de la pregunta? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/4476) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició M1923/3581 aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 
mes de març d'enguany, amb el contingut següent: (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. 
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Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/4488) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 15 de març de 2022, amb 
el contingut següent: (M1923/3590) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
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 4 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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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