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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de desembre de 2021

II) Part Informativa

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

1. – Balanç de la Mesura de Govern per l'elaboració del Pla d'Accessibilitat Universal de 
Barcelona 2018-2026 i principals dades de la Diagnosi. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (FD 2022-01/1) APROVAR inicialment 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 inicialment la proposta de l’acta de constitució del fons 
especial. SOTMETRE aquest acord de constitució, juntament amb l’acta de constitució, 
a informació pública per un termini de trenta dies; i de no presentar-s’hi 
al·legacions,TENIR-LOS per definitivament aprovats. RESTAR ASSABENTAT de l’acord 
quart pres pel Patronat de la Fundació Barcelona Cultura en la sessió 3 de novembre de 
2021 relatiu a l’acceptació de la constitució del fons especial. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (12/07 IMEB) APROVAR la liquidació de la concessió administrativa relativa a la gestió 
de l’escola municipal de música Nou Barris adjudicada a la Fundació Pro Escola la 
Guineu per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social del Consell 
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Municipal, de 24 d’abril de 2007, i prorrogada fins al curs 2020/2021. ABONAR a la 
Fundació Pro Escola la Guineu, amb NIF G-59052993, l’import de 17.642,75 euros en 
concepte de la liquidació dalt esmentada amb càrrec a l'aplicació 48980 32811 0001 
del pressupost 2021. CANCEL·LAR l’aval dipositat com a garantia per aquesta Fundació 
per a fer front a l’execució del contracte de concessió. 

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20219206) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 21002889 que té per objecte la "Gestió dels serveis d’infància-
ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d’eficiència social", per no 
haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import 
d'1.546.738,69 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un 
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3061) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoresa: Que el Govern 
municipal es comprometi a abordar el manteniment i la rehabilitació de la finca del 
carrer Nou de la Rambla 39 i de tot el parc públic municipal d'habitatge de Ciutat Vella, 
amb els següents termes: - Prioritzar els espais i edificis amb situacions d'inseguretat, 
insalubritat i inaccessibilitat. - Garantir l'accés als serveis bàsics a tots els inquilins. -
Dotar els veïns i veïnes afectades de l'acompanyament necessari i obrir una línia 
directa de contacte amb ells. - Establir un calendari real i públic per afrontar el 
manteniment, les rehabilitacions i les accions a realitzar en els diversos àmbits 
d'actuació, per tal de solucionar els problemes existents. - Destinar una partida 
econòmica extraordinària i específica de reforç per tal de dur a terme totes les accions 
necessàries. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3080) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el marc 
de la capitalitat mundial de l’arquitectura que la ciutat assumirà l’any 2026 i donat que 
el sector de l’arquitectura i l’urbanisme contribueixen a enriquir l’oferta cultural de la 
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ciutat, es desenvolupi, amb el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona i el d'aquest 
àmbit de la cultura, un pla per impulsar i revitalitzar l’arquitectura a la ciutat que 
inclogui la revitalització del projecte del Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme de 
Catalunya, la promoció dels actius arquitectònics de la ciutat especialment importants 
en l’àmbit turístic, la protecció patrimonial de l’arquitectura de la ciutat catalana i el 
suport als professionals de l’arquitectura i la seva projecció local i internacional. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3077) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- Garantir que la decisió d'instal·lació o ubicació de qualsevol centre social 
adreçat a persones toxicòmanes mantingui en tots els casos una distància suficient 
respecte als centres d'educació infantil, primària i secundària, i en general a tots els 
centres on hi hagi menors, amb l'objectiu d'establir un entorn social saludable i segur 
per desenvolupar-lo. Segon.- Elaborar un Pla de prevenció i riscos cap a la infància per 
als casos en què actualment existeix una proximitat entre aquests centres, informant i 
consultant les AMPA. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3089) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal a definir en el termini de 6 mesos, i conjuntament amb les diferents 
institucions culturals de la ciutat, els eixos d’actuació per atraure més turisme cultural, 
que signifiqui concreció d’objectius, calendari i pressupost. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

9. – (M1923/3068) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a la creació d’una oficina amb l’objectiu de: Donar suport i ajudar els propietaris que 
pateixen l’ocupació il·legal de les seves propietats. I la realització d’un pla de prevenció 
per evitar l’ocupació il·legal d’habitatges i locals a la nostra ciutat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3062) Que el Govern municipal informi de manera transparent sobre les 
accions dutes a terme i les que té previstes al Gimnàs Sant Pau, i es comprometi a 
garantir la continuïtat del projecte social del Gimnàs, tant a nivell econòmic com 
d'espais. 

11. – (M1923/3063) Que el Govern municipal col·loqui una placa o faristol en memòria de 
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Gustau Muñoz davant del número 34 del carrer Ferran, on va ser assassinat, i incorpori 
la placa de marbre que hi ha actualment en aquest edifici a la col·lecció patrimonial del 
MUHBA, com a acte d’homenatge a les víctimes de la violència policial i de l’extrema 
dreta durant el postfranquisme i de suport de l’Ajuntament a l’exigència de depuració 
de responsabilitats penals per als crims i violacions dels drets humans comesos al llarg 
de la Transició. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3081) Que el Govern Municipal insti de manera urgent al govern de l’estat 
espanyol a repensar l’ajut al lloguer per joves per adequar-lo a la realitat de les grans 
ciutats com Barcelona i la seva àrea metropolitana i que permeti ampliar el llindar del 
preu de la renda del lloguer per poder acollir-se a aquest ajut, com a mínim, fins al 
preu mitjà de les ciutats més poblades de cada Comunitat Autònoma. 

13. – (M1923/3082) Que de forma imminent i amb caràcter periòdic fins l’obertura del 
centre d’atenció persones sense llar amb problemes de drogodependència al barri del 
baix Guinardó, es convoqui una taula de treball amb el veïnat de la zona, comunitat 
educativa, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Regidoria d’Horta-Guinardó, 
Consorci d’Educació i els demes departaments que es consideri oportú, i els Grups 
Municipals amb presència al districte, per definir i consensuar les accions comunitàries, 
protocols i mesures d’actuació a adoptar prèviament a que entri en funcionament de 
l’equipament i que la taula continuï un cop el centre funcioni. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/3078) Que el Govern Municipal garanteixi els recursos necessaris perquè el 
personal de les empreses externes que gestionen el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) 
millorin les seves condicions laborals, tant pel que fa als salaris com als horaris, i que 
comptin sempre amb els mitjans sanitaris necessaris per evitar contagis entre els 
professionals i els usuaris del servei. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/3087) Instar el Govern municipal a elaborar un Pla Integral per l’abordatge de 
la pobresa crònica en col·laboració amb les entitats més representatives del sector, per 
tal d’afrontar des de tots els àmbits aquesta situació amb l’objectiu de donar resposta 
a les persones que la pateixen a la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/3069) Instar a l’Ajuntament a que en la pròxima comissió de la Ponència 
del Nomenclator s'estudiï un emplaçament per a Antonio de Nebrija, autor de la 
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primera codificació de l'espanyol amb la seva Gramàtica castellana en 1492. 

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3072) Que el Govern Municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a la 
instal·lació de Filtres Hepa, mesuradors de C02 i altres recursos important per la 
prevenció del virus en aquelles instal·lacions educatives que ho necessitin per evitar la 
transmissió de la Covid 19. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/3074) Quina serà l'estructura, la ubicació i la selecció del personal especialitzat 
de l'oficina única adreçada a la reinserció sociolaboral de persones que reben l'Ingrés 
Mínim Vital que atengui i assessori les 1000 persones seleccionades? Quins criteris de 
selecció està previst aplicar per escollir les 1000 persones seleccionades i quin resultat 
final es pensa obtenir? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/3088) Quin és el nombre de persones amb discapacitat que estan 
contractades actualment en els instituts i empreses públiques municipals ? Demanen 
que se’n lliuri en la mateixa comissió còpia del nombre total de treballadors de cada 
institut i empresa municipals , així com el nombre de treballadors contractats amb 
discapacitat en cadascuna d’aquestes. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3083) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes d'abril de 
2021 amb el contingut següent: (M1923/1989) La Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports acorda: Instar al govern municipal a crear un grup de treball amb l’objectiu de 
sostenir i reforçar el model de gestió de Barcelona, impulsant un grup de treball 
transversal amb participació dels grups municipals amb l'objectiu de trobar el major 
consens polític possible, que aprofundeixi en el marc de legalitat vigent i els reptes que 
ha d’afrontar el sector esportiu, per tal de mantenir aquest model d’èxit en la gestió 
esportiva, basat en la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil i esportiva de la 
ciutat. 

VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals
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