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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 de gener de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Oferta escolar ensenyaments obligatoris curs 2020-2021.

2. – Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles e inclusives.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (20190287)  APROVAR  l’expedient  20190287  de  reconeixement  de  crèdit  atesa  la
necessitat de regularitzar despeses realitzades durant l'any 2017 i 2018 i no
reconegudes en l’exercici que li corresponia, a favor del següents tercers: - Fastenrath,
204 amb CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, en concepte de quotes i
derrames per obres del col·lector d'aigües i baixants de 2018, - Casp, 126 amb CIF
H58975053, per import de 8.296,98 euros, en concepte de quotes i derrames per
obres de façana posterior de 2018, - Pujades, 29 amb CIF E08504177, per import de
7.445,34 euros, en concepte de quotes de 2018 i liquidació 2017, - Cendra, 24, amb CIF
H59571885, per import de 4.664,88 euros, en concepte de quotes de 2017 i 2018, -
Corunya, 5-7 amb CIF H59776559, per import de 2.672,00 euros, en concepte de
quotes de 2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa a
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor del següent
tercers: - Fastenrath, 204 amb CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, - Casp,
126 amb CIF H58975053, per import de 8.296,98 euros, - Pujades, 29 amb CIF
E08504177, per import de 7.445,34 euros, - Cendra, 24, amb CIF H59571885, per
import de 4.664,88 euros, - Corunya, 5-7 amb CIF H59776559, per import de 2.672,00
euros.
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IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/563) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal  a  1.  Refermar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  destinar  les  naus  de  Can
Ricart al Campus de les Arts; 2. Demanar a la Universitat de Barcelona, com a líder del
projecte, el compromís de tancar els acords de finançament necessaris per a la
rehabilitació de les antigues naus fabrils abans de finals del mes de desembre de 2020;
3.  Assegurar  la  implicació  institucional  de  l’Ajuntament  en  el  projecte,  mitjançant  la
constitució d’un grup de treball interinstitucional format per la Diputació de Barcelona,
els Departaments d’Educació i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i  els  representants  municipals,  amb  l’objectiu  de  fer  el  seguiment  del
desenvolupament del Campus de les Arts.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (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.

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/552) La Comissió de Drets socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal  a  augmentar  els  programes  d’espais  maternoinfantils  que  acompanyen  a
mares i a fills menors de 3 anys en situació de vulnerabilitat .

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/557) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a que en el termini de sis mesos  presenti un informe sobre  la possibilitat de
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desenvolupar el projecte cultural i museístic anomenat “ La Muntanya dels Museus”  a
Montjuic.                                   

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/577) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al
Govern de la  Generalitat  a dotar  el  sistema  educatiu  d’un  finançament  suficient  que
garanteixi la gratuïtat de la plaça escolar als centres concertats i permeti prou recursos
per atendre l’alumnat amb dificultats socioeconòmiques i necessitats específiques. 

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/564) Que es constitueixi una taula local de prevenció de la Mutilació Genital
Femenina (MGF) als districtes o barris amb presència de població amb factors de risc,
de forma coordinada amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i que
s’incorporin  tallers  de  noves  masculinitats  i  formació  a  homes  provinents  de  les
comunitats practicants perquè esdevinguin agents de salut comunitaris per a la
prevenció i eradicació de la MGF.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/574) Que el govern publiqui en un termini màxim de tres mesos la llista de
parcs infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de l’Institut de
persones  amb  discapacitat,  tot  especificant  el  nivell  d’accessibilitat,  per  tal  que  les
famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants.

11. – (M1923/555)  Que  el  govern  municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  presenti,  en  un
termini màxim de tres mesos, un informe a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports on es detalli l’estat actual dels Camps de Futbol Municipals, els desperfectes o
deficiències en matèria de manteniment existents, així com, una calendarització de les
accions que es pensen desenvolupar a nivell municipal per corregir aquests
desperfectes i/o deficiències.

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/554) Instar al govern municipal a presentar en el termini de 3 mesos un pla de
rehabilitació dels espais i equipaments culturals que estan deteriorats o infrautilitzats
a la ciutat de Barcelona.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/558) Que el Govern Municipal implementi les actuacions necessàries per tal
d’augmentar  en  100   el  nombre  de  places  de  Housing  First  en  la  lluita  contra  el
sensellarisme, per als anys 2020 i 2021.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/573) Que l'Ajuntament decideixi la conservació de la Capella del Col·legi
Immaculada Concepció de Barcelona ubicat al carrer carrer València 252 i el seu ús
com a equipament, i que obri un procés participatiu dels veïns per decidir el tipus
d'equipament.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/567)  De  quins  protocols  disposa  l’Ajuntament  per  prevenir  que  les  entitats
d’educació  en  el  lleure  es  quedin  sense  local  i  que,  en  cas  de  quedar-s’hi,  puguin  ser
reallotjades en algun altre espai?

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/553) Quins van ser els criteris per escollir als autors dels informes sobre la
futura presència del Hermitage a la ciutat de Barcelona i quin és el cost econòmic
d’aquests?

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/559) Qui és el capteniment del govern municipal respecte a la ubicació
definitiva de l’escola Entença?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/575)  Quins  projectes  de  construcció  d’habitatges  seguint  el  model  de
promoció  delegada  -en  la  qual  s’adjudica  a  una  empresa  privada  la  promoció  i
construcció de pisos de lloguer assequibles-  a solars municipals es té previst dur a
terme en el decurs del mandat? I amb quin calendari?
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Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


