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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE SETEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

Informesc)

1. – Inici del curs escolar 2019-2020.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

2. – (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
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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 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 tres 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
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.  Crear  una  Oficina  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:

3. – (M1923/33) Que el Govern municipal presenti, a la propera Comissió de Drets Socials,
Cultura  i  Esports,  un  informe  on  es  detalli  la  totalitat  d’habitatges  buits  de  titularitat
municipal existents a la ciutat de Barcelona i quina previsió tenen sobre quan estaran
disponibles pels veïns i veïnes que necessiten d’un habitatge protegit.

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/31) - La presentació per part del Govern Municipal en el termini de tres mesos
d’un  informe  per  districtes  dels  habitatges   i  equipaments  de  titularitat  municipal
ocupats il·legalment a la nostra ciutat. - Que el Govern Municipal es coordini amb el
Govern de la Generalitat per tenir un informe per districtes dels habitatges privats
ocupats il·legalment.  -  En aquest informe hauria de constar:  Data d’inici  de l’ocupació
il·legal.  Actuacions  fetes  per  part  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Indicar-ne  la
titularitat,  si  és  pública,  bancs,  grans  tenidors,  fons  d’inversió  i/o  petits  propietaris.
Denúncies i queixes presentades pels propietaris i/o veïns, motivades per les
ocupacions  il·legals,  així  com  les  actuacions  realitzades  per  l’Ajuntament  en  totes  i
cadascuna  d’aquestes  queixes  i  denuncies.  Relació  de  les  queixes  i  denúncies
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presentades (per la via que sigui, incloent-hi les realitzades mitjançant trucades o als
agents de policia de barri) pels propietaris i/o veïns davant la Guàrdia Urbana i
Mossos. Compromís  per donar una solució: En el cas de ser una família vulnerable,
que  es  faci  càrrec  els  Serveis  Socials  Coordinar-se  amb  la  resta  d’administracions
públiques i amb el compliment de la llei 24/ 2015 del Parlament de Catalunya per
poder donar una resposta adequada a la necessitat d’habitatge social. En el cas de ser
una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats que el Govern Municipal inici els
tràmits per aconseguir el  desallotjament el més ràpid possible, tal i com estableix el
Capítol V (articles 41 i següents) de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les
Administracions Públiques. - Que per part del Govern Municipal es faciliti a la oposició,
el  Protocol  d’actuacions  en  els  casos  d’ocupacions  il·legals,  en  el  cas  que  existeixi  un
protocol.  En  cas  contrari,  que  el  Govern  Municipal  presenti  un  Protocol  d’actuacions
en cas d’ocupacions il·legals.

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/32) Instar a la Generalitat de Catalunya a consensuar de manera conjunta
amb  l’Ajuntament  de  Barcelona,  iniciant  en  cada  cas  un  procés  participatiu  amb  els
veïns  dels  districtes,  per  determinar  l’emplaçament  definitiu  dels  possibles  centres
d’acollida  per  a  menors  estrangers  no  acompanyats  (MENA),  per  tal  d’evitar  que
impacti negativament en la convivència ciutadana.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/44) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a:  Respondre i a fer arribar un informe abans de la pròxima comissió, de
quin és actualment el grau de desenvolupament i compliment, respecte el previst
inicialment, de les accions, mesures, projectes, plans, i promocions contemplades en el
Pla pel Dret a l'Habitatge,  i quins resultats han donat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/54) Que el Govern municipal impulsi de manera urgent una taula de diàleg,
entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  sector  privat  compromès  amb  la  construcció  i
gestió  d’habitatges  de  lloguer  social  i  assequible,  amb  la  finalitat  de  trobar  punts
d’acord per poder assolir un major nombre d’habitatge de lloguer per sota del preu de
mercat destinat a la població de la ciutat que actualment no pot accedir mitjançant el
mercat lliure d’habitatge.

8. – (M1923/55) Que el Govern Municipal, a partir del curs vinent, condicioni que tota
matrícula  d’inscripció  d’un  infant  a  una  escola  bressol  municipal  vagi  lligada  al
seguiment del calendari de vacunació establert.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/29) La revisió dels criteris de pagament de les persones usuàries del servei de
teleassistència que el tenen vinculat amb un telèfon mòbil per no disposar de fixe amb
la finalitat de no perjudicar la seva economia quan estan cobrant una pensió mínima.

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/52) Que el govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, un pla
d’inversions  de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/45)  ¿Quines són les  decisions i  accions que l’Ajuntament ha dut  a  terme i  ha
de prendre, i quin és el calendari previst per a resoldre la ubicació definitiva del CAP
Raval Nord?

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/30)  Quina  és  la  llista  d’espera  de  la  taula  d’emergència  social  per  pèrdua
d’habitatge  a  la  ciutat  de  Barcelona  i  en  especial  d’aquelles  famílies  que  tenen
adjudicat un habitatge i no el reben?

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/53) En quins col·legis de la ciutat de Barcelona, la Plataforma per la llengua ha
enviat  voluntaris  per  tal  d’espiar  la  llengua  en  la  que  es  relacionen  professors  i
alumnes  amb  la  resta  de  docents  i  companys  en  el  temps  d’esbarjo?  2.-  Quins
contractes,  subvencions  i/o  ajuts  ha  atorgat  l’Ajuntament  de  Barcelona,  i/o  els  seus
organismes autònoms i instituts municipals a la Plataforma per la Llengua detallat per
nombre de contracte/subvenció, import, concepte i organisme municipal, des de l’any
2012 fins al 2018 ?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


