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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 16 de febrer de 2021 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
 

1. –  La Joventut al cap 2021-2022.  
 

2. –  Economia Feminista: Per a la millora de les condicions econòmiques, socials i laborals 
de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.  
 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 

 
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: 

 
3. –  (M1923/1807) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- 

Manifestar la defensa del model de Servei de Primera Acollida com a eina d’autonomia 
i d’igualtat d’oportunitats per a les persones immigrades o retornades a Catalunya i, 
per tant, l’exigència que aquesta formació sigui de qualitat, en tots els seus 
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mòduls.  SEGON.- Instar el Govern municipal a solucionar les disfuncions actuals del 
Servei de Primera Acollida amb l’objectiu de revertir un 2020 sense oferta del mòdul C, 
tot informant a totes aquelles persones estrangeres majors de 16 anys que s’hagin 
empadronat a la ciutat en el darrer any. TERCER.- Reformar el circuit d’informació per 
oferir automàticament la inscripció al Servei de Primera Acollida en l’empadronament. 
Així es compliria el que disposa l’article 14.4 de la Llei 10/2010, el qual contempla que 
“els ajuntaments, en el moment de notificar la resolució que reconeix 
l’empadronament, han d’informar cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les 
condicions per a ésser usuari o usuària del Servei de primera acollida de l’existència 
d’aquest servei i de la manera d’inscriure-s’hi.” QUART.- Corregir el problemes 
existents a les OACs alhora de derivar les persones que han cursat els diferents mòduls 
al Servei de Primera Acollida, per tal d’obtenir el certificat corresponent.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
4. –  (M1923/1825) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 

municipal impulsi, de manera urgent, un pla de rescat i suport al CEM Mundet de la mà 
de la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual 
(ACELL) fonamentat en els objectius següents: - Que la Federació Catalana d’Esports 
per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL) pugui desenvolupar el seu 
projecte esportiu, pedagògic i inclusiu en condicions òptimes. - Que el CEM Mundet 
esdevingui un centre esportiu de referència a nivell de ciutat i metropolità per a la 
pràctica esportiva per a persones amb discapacitat. - Que s’impulsi, amb els recursos 
necessaris, el vessant inclusiu del centre. - Que aquest pla de rescat i suport estigui 
liderat per l’IBE i l’IMPD i sempre acompanyat de la Federació Catalana d’Esports per a 
persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL).  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
5. –  (M1923/1815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Presentar, en el 

termini màxim de tres mesos, el seu projecte per a fer nous equipaments i espais 
esportius, així com les rehabilitacions pendents en aquest àmbit en els diferents 
districtes de la nostra ciutat. - Reforçar la col·laboració conjunta de l’IBE i dels diversos 
clubs i entitats esportives per tal de detectar les seves necessitats i oferir els recursos 
necessaris per a ajudar a la seva continuïtat.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
6. –  (M1923/1818) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda crear un Grup de 

Treball Interdisciplinar per tal d’unificar criteris i establir recomanacions unitàries per 
als districtes de la ciutat per tal què els baixos i locals comercials es puguin convertir en 
habitatge de lloguer protegit i assequible.    
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
7. –  (M1923/1812) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Consorci 

d'Educació de Barcelona, en tant que és l'instrument de col·laboració institucional 
entre l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per la gestió 
educativa, a: - Oferir una alternativa, via conveni econòmic, a aquells centres 
concertats que tinguin problemes econòmics per mantenir la seva activitat i que no 
desitgin integrar-se a la xarxa pública educativa. - Analitzar i plantejar aquesta 
alternativa als centres concertats que hagin sol·licitat integrar-se a la xarxa pública i 
que estiguin pendents de l'execució del Decret Llei 10/2019. - Traslladar aquesta 
petició al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
8. –  (M1923/1806) Que l’IMHAB realitzi una diagnosi total de l’edifici del carrer Dr. 

Aiguader número 15, 17 i 19, actuï de manera immediata per tal resoldre les patologies 
que pateix l’immoble i endegui un procés per dirimir les responsabilitats en la 
construcció, en la resolució de les patologies generades, en l’entrega i funcionament de 
l’edifici sense sistema de seguretat d’incendis i en la omissió de les queixes dels 
ocupants del mateix.  
 

9. –  (M1923/1808) Què l'Ajuntament de Barcelona formi en la detecció i prevenció del risc 
de suïcidi a aquelles treballadores de tots els ens municipals que fan una tasca 
d’atenció al púbic.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
10. –  (M1923/1823) Que el govern municipal presenti, a la Comissió de Drets Socials, Cultura 

i Esports, abans de l’inici de la temporada 2021-2022 un Pla de suport i promoció del 
futbol americà i flag on es contemplin els recursos necessaris per: - Iniciar els tràmits, 
de manera urgent, per disposar d’un camp de futbol americà a la ciutat d’ús exclusiu 
per aquesta pràctica esportiva al més aviat possible. - Establir descomptes directes als 
clubs de futbol americà de la ciutat, assumits per l’IBE, pel lloguer d’equipaments 
esportius municipals i intentar facilitar més franges horàries per a la seva pràctica, 
mentre el nou camp de futbol americà no està disponible. - A curt termini, impulsar la 
millora d’algunes instal·lacions esportives municipals per adequar-les a la pràctica del 
futbol americà. - Promocionar el futbol americà dins de l’edat escolar.  
 

11. –  (M1923/1824) Que se’ns presenti en aquesta Comissió de Drets Socials, cultura i 
esports, un informe de la previsió de pagament de les subvencions lligades al Projecte 
Alimenta i del número de targetes Barcelona Solidària noves que s’han atorgat en el 
passat mandat i en aquest, desglossades per any.  
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
12. –  (M1923/1816) Que el Govern Municipal reforci la plantilla d’educadors de 

l’Ajuntament de Barcelona i la coordinació amb les diverses entitats que treballen amb 
les persones sense llar per a que les persones que dormen al carrer, i que en alguns 
casos no tenen vinculació amb els serveis socials i sanitaris, puguin accedir a la 
vacunació contra la Covid-19.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
13. –  (M1923/1813) Instar al govern municipal a informar sobre les accions del Programa 

Làbora que s'han dut a terme a dia d'avui, i a presentar, en un termini màxim de tres 
mesos, el pla previst pel desplegament del Programa Làbora a la ciutat de Barcelona i a 
la resta de municipis de l'àrea metropolitana.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
14. –  (M1923/1817) Quin és el calendari previst per part del Consorci d’Educació de 

Barcelona per a efectuar la convocatòria d’ingrés, accés i promoció del professorat dels 
centres de titularitat municipal?  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
15. –  (M1923/1821) Quines raons han  portat a l’ICUB a destituir a la directora del “Born 

Centre de Cultura”  Montserrat Iniesta?  
 

16. –  (M1923/1820) Quines institucions, museus o centres culturals a Barcelona, i des de 
quan, están en aquest moment sense director i per quines raons no s’han convocat els 
corresponents processos selectius  per cobrir aquestes vacants?  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
17. –  (M1923/1814) En quin estat es troba la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA 

(HMB)? Quan està previst que comenci a construir habitatge social a Barcelona? Quin 
ritme de construcció i ampliació del parc d'habitatge s'espera que segueixi durant els 
pròxims anys a la ciutat de Barcelona, i a l'àrea metropolitana?  
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
18. –  (M1923/1822) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec 

acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports  de 19 de novembre de 2019 
amb el redactat següent: la previsió de constitució d’aquesta Comissió de Seguiment i 
Avaluació que demanava el prec acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports del 19 de novembre de 2019 amb  el següent contingut:(M1923/252) Que el 
govern municipal constitueixi de manera urgent la Comissió de Seguiment i Avaluació 
de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat, tal 
com va acordar en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona a la sessió del 28 de 
setembre de 2018.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


