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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE FEBRER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de gener de 2021

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (CO 2021-02/03) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci 
per a la Normalització Lingüística en la sessió de 6 de juliol de 2017, relativa a 
l’aprovació de la modificació dels seus estatuts. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (20149208) APROVAR l’expedient de Reconeixement de Crèdit per import de 84.230,24 
euros a favor de l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF B62538228, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses i indemnitzacions, originades a l’any 2020 i no 
reconegudes en el mateix exercici pressupostari, corresponents al contracte núm. 
14C00014, adjudicat per la Gerència Municipal el 27 d’agost de 2014 a la referida 
empresa i que té per objecte la concessió subvencionada de la gestió i explotació dels 
camps de futbol Julià de Capmany, La Satalia, Ibèria, La Bàscula i la pista poliesportiva 
La Bàscula, del Districte de Sants-Montjuïc. FIXAR l’import de 57.539,27 euros a 
indemnitzar des del 14/3/2020 al 22/6/2020, com a conseqüència de la suspensió 
parcial signada el 22 de maig de 2020 per la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori d’aquest Districte i l’empresa concessionària, Llop Gestió Esportiva, SL per la 
situació creada per la COVID-19, a efectes de 14 de març de 2020, del contracte que, 
en suma ha operat durant 101 dies, en aplicació d’allò disposat pel Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social de la COVID-19. FIXAR l’import de 20.865,75 euros, a subvencionar 
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per durant el període de 23/6/2020 al 17/8/2020, pels serveis realitzats, per raó 
d’interès públic, havent finalitzat l’esmentat contracte municipal. FIXAR l'import de 
5.825,22 euros, a abonar a l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, pel pagament de 
l'Impost de Bens Immobles pel període de l'1/01/2020 al 17/8/2020, al tractar-se d'una 
despesa – derivada d’una obligació tributària sobrevinguda amb posterioritat- que no 
es va tenir en compte en la proposició econòmica de la plica guanyadora. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0603/22611/34112, del pressupost 2021, a favor de l’adjudicatari Llop 
Gestió Esportiva, SL, amb NIF número B62538228, la quantitat de 84.230,24 euros per 
la suma de les indemnitzacions, despeses i serveis executats relatius al 
desenvolupament i finalització del mateix contracte administratiu. 

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:

3. – (M1923/1726) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.-Que el govern 
municipal defineixi, en el termini de 3 mesos, el “Pla 2021-2023 de reallotjament per 
fer front a l’emergència habitacional present i futura a la ciutat de Barcelona”, que 
garanteixi una solució digne a les famílies afectades durant el període d’espera i que 
sigui econòmicament sostenible. 2.- El pla ha d’incloure: una diagnosi, un 
dimensionament de la situació, les accions a realitzar, una previsió de recursos 
humans, econòmics i d’espais necessaris i un calendari dels terminis d’execució de les 
mesures a implementar. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1700) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Redefinir els 
objectius i les competències de BCN Plató o BCN Film Comission; - Reforçar la política 
de rodatges a la ciutat; - Dotar a l’ICUB de totes les competències per reforçar la 
indústria audiovisual (publicitària, fotogràfica, cinematogràfica, documental...); -
Definir un pla de cooperació amb els sectors privats i fer de la ciutat, de nou, un bon 
exemple de cooperació públic-privat, integrant associacions com la Federació de 
Productors Audiovisuals, el Parc Audiovisual Catalunya, el Clúster Audiovisual de 
Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’ICEC, entre d’altres; - Establir 
sinèrgies amb institucions educatives com l’ESCAC i l’EMAV entre d’altres; - Promoure 
l’atracció de plataformes com HBO, Netflix o altres; - Delimitar un pla d’equipaments 
audiovisuals que facin guanyar competitivitat internacional; - Modelar un calendari i 
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pressupost, i un sistema d’avaluació del progrés; - Encabir totes les anteriors línies
d’actuació, de manera immediata, en el context del Pla Estratègic que se’n ha de 
derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona; - I tenir en compte l’aposta de Barcelona i 
Catalunya com motor de l’audiovisual i el videojoc del Sud d’Europa, tal i com 
s’especifica al punt 2 del Next Generation Catalonia. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1702) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a que iniciï els tràmits necessaris per elevar a la Ponència del Nomenclàtor la proposta 
de posar el nom de l’artista Salvador Dalí, a un carrer, plaça o avinguda de la ciutat de 
Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/1716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a presentar en la propera comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el calendari 
d’actuacions previstes per tal de posar fi al col·lapse actual de la Mesa d’emergències 
socials que adjudica els habitatges per a situacions d’emergència social. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

7. – (M1923/1735) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a oferir, per la via que ho consideri més oportuna, un ajut econòmic directe a les llars 
d’infants privades quantificat en 300€ per alumne escolaritzat que s’aplicaria per 
afrontar les despeses pròpies de l’activitat tenint en compte la situació econòmica en 
què es troben els centres. Instem també el govern municipal a traslladar a la 
Generalitat la necessitat i urgència de concedir un segon pla de rescat per les llars 
d’infants de titularitat privada de Catalunya per pal·liar els perjudicis derivats de la 
COVID – 19. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1727) Que l'Ajuntament de Barcelona agilitzi amb la màxima celeritat els 
tràmits i procediments necessaris per tal de fer el pagament de les subvencions 
aprovades en el marc de la convocatòria extraordinària d’ajuts a l’alimentació. 

9. – (M1923/1724) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti, en un període breu de temps, 
tant un informe d’avaluació del “Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona, 
2016-2020” com el calendari previst per a la presentació del pla que en doni 
continuïtat. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1697) Que s’incorpori la pràctica, dinamització i promoció esportiva dins de la 
nova edició del Pla de Barris, com un nou eix d’actuació i com a àmbits d’acció i que, 
per tant, es realitzin accions en els barris que formen part del Pla de Barris, en 
col·laboració amb el teixit esportiu dels barris en qüestió. 

11. – (M1923/1698) Cercar una solució d’ubicació futura abans d’iniciar el curs 2021-2022 a 
Nexe Fundació per tal de solventar les necessitats d’espai que presenten per poder 
seguir donant servei a la petita infància que presenta greus discapacitats i a les seves 
famílies a la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1703) Que es convoqui de manera urgent el Grup de treball de drogues per a 
tractar els possibles canvis per part de l'Agència de Salut Pública que es pretenen 
realitzar en la gestió dels serveis dels CAS de les ciutat de Barcelona, amb l'objectiu de 
continuar amb el consens que sempre hi ha hagut i tenim en compte el treball que es 
realitza per part de les entitats pioneres. 

13. – (M1923/1704) Instem el Govern Municipal a donar la informació actualitzada tant a les 
diferents entitats i associacions de veïns afectades com als Grups Municipals sobre 
l’ampliació del CAP Besòs, tenint present la possibilitat d’un nou CAP Besòs a altres 
ubicacions; i, fins que no es facin els canvis pertinents, instem a instal·lar de manera 
urgent la rampa d'accés a l'entrada pel carrer Prim al CAP Besòs. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/1719) Instar al Govern Municipal a presentar en el termini de 2 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 de 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. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/1733) Que el govern municipal convoqui, en el termini màxim d’un mes, la 
comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la Modificació del Pla 
General Metropolità (MPGM) que obliga les promocions residencials de més de 600 
m2 a destinar un 30% de la superfície a habitatge de protecció, compromesa en el 
Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2018. En el cas que no es 
constitueixi en aquest termini, que el govern municipal faci arribar a tots els grups de 
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l’oposició un informe que justifiqui el retard de dos anys i mig de la constitució de la 
comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la MPGM. 

16. – (M1923/1734) Instem el Govern municipal a presentar un informe mensual de les 
reunions mantingudes amb les autoritats sanitàries catalanes i estatals que informi 
sobre quins temes s’han tractat, quines decisions s’han pres, quin és l’estat actual del 
procés de vacunació, quins són els plans de vacunació previstos (amb quins recursos 
humans, materials i espais compten) i quins són els plans de contingència. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/1712) Quin és el posicionament del Govern Municipal respecte la celebració 
de la Diada de Sant Jordi 2021 i quin és el protocol d’actuació que té previst aplicar per 
a la seva celebració? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/1722) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports en data 21 de gener de 2020 amb el següent 
contingut: (M1923/447) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al 
Govern municipal a: Que el govern presenti en 9 mesos, un informe sobre el grau de 
compliment i execució de la Mesura de Govern sobre Urbanisme de Gènere, 
presentada pel Govern municipal el març del 2017, així com les actuacions realitzades 
derivades d’aquesta mesura, per tal de poder avaluar els resultats obtinguts per 
aquestes, les noves propostes previstes a implementar i reduir així la bretxa de gènere 
a l’espai públic. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/1701) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 18 de 
febrer de 2020, amb el següent contingut: (M1923/556) La Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports acorda: - Proposar al Consorci de Biblioteques de Barcelona i al propi 
govern de la ciutat recuperar el Llibre Blanc de cada edifici, fer una valoració individual 
de l’estat de cadascun, i prendre les mesures d’actualització adequades, proveint-lo 
d’un pla d’inversions de gran manteniment que es correspongui amb el seu ús. –
Presentar la previsió pressupostària, calendarització i execució contra el pressupost 
2020 i anys següents del mandat. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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