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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 20 d'abril de 2021 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. –  Informe de seguiment 1r any. Mesura de govern per a la prevenció del sensellarisme 

femení i la introducció de la perspectiva de gènere en l’atenció a les persones sense llar 
a Barcelona.  
 
d) Compareixences Govern municipal 

 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
2. –  (M1923/2115) Que comparegui el responsable d’esports de l’Ajuntament de Barcelona 

per tal d’explicar l’estratègia que s’està seguint per part del govern municipal per 
assolir la realització o captació de grans esdeveniments esportius a la ciutat de 
Barcelona i que se’ns informi també d’aquells grans esdeveniments esportius previstos 
pels 2 anys vinents i quins projectes a llarg termini s’estan treballant amb la finalitat 
que es desenvolupin a Barcelona.  

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
3. –  (CO02021-05/12) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell de 

Govern del Consorci del Barri de la Mina en la sessió de 22 de desembre de 2014, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, i altres modificacions, segons consta en 
l’expedient administratiu annex.  DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consorci del Barri 
de la Mina.  
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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: 

 
4. –  (M1923/2103) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 

a: Establir convenis de col·laboració amb les administracions on governa o hi té 
representació, com la  Diputació de Barcelona, administracions estatals com la 
Tresoreria de la Seguretat Social, i la MIA, per tal d’eradicar la borsa d’emergència 
d’habitatges  a la ciutat de Barcelona, mobilitzant habitatges d'aquests grans tenidors 
públics i institucionals cap a la borsa de lloguer social i assequible de la ciutat.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
5. –  (M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal presenti en el període màxim de dos mesos un Pla de joc per infants amb 
discapacitat de la ciutat de Barcelona que inclogui el calendari d’execució, el 
pressupost destinat i les següents accions: - Publicació, abans de la finalització del curs 
2020-2021,de 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, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin 
accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que 
seran 100% accessibles i inclusius , tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel 
que fa a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol 
per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la 
nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili,  en el 
cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils 
propera al seu domicili, en un termini no superior a 30 dies l’Ajuntament instal.li 
aquest element de joc, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb discapacitat 
de la nostra ciutat. - Proposta de una zona de jocs d’aigua totalment accessible i 
inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, compatible amb els 
usos del FÒRUM.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
6. –  (M1923/2098) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

Municipal a que, dins dels programes realitzats en el Pla de Salut Mental de la ciutat de 
Barcelona, s’incorpori: - Creació d'una campanya de conscienciació, sensibilització, 
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informació, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials 
en relació a la salut mental, involucrant i formant a les entitats relacionades amb 
aquesta. - Creació de punts d’atenció psicològica en els diferents districtes de la ciutat 
per tal d’acollir a les persones que s’han vist afectades emocionalment durant la 
pandèmia. En aquesta atenció el professional podrà derivar si s’escau al servei que 
sigui necessari. - Elaboració d'una campanya específica de prevenció del suïcidi que 
inclogui l'estudi i implantació d'un programa per a sensibilitzar sobre la prevenció del 
suïcidi, el seu entorn, i desenvolupar activitats i continguts encaminades a la seva 
prevenció. En aquest context, la creació d'un programa específic de sensibilitat en 
edats primeres, per a evitar el suïcidi dels més joves. - Ampliar els serveis dels Grups 
emocionals i d’acompanyament del dol, que actualment es fan als districtes de Nou 
Barris, Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí, a la resta de districtes de la ciutat de 
Barcelona per a garantir aquest accés al conjunt de la ciutadania.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
7. –  (M1923/2128) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a iniciar les gestions oportunes amb el Govern espanyol així com els tràmits 
necessaris per tal què la destinació de l’edifici del Banc d’Espanya de pça. Catalunya 
sigui un equipament cultural.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
8. –  (M1923/2095) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 

a que el projecte Alimenta esdevingui un projecte de ciutat amb visió metropolitana i 
que s’inclogui al proper pressupost municipal 2022 per tal que es pugui desplegar a la 
ciutat i a l’àrea metropolitana.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 

Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 
 

9. –  (M1923/2101) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Mostrar el seu 
suport i demanar l’alliberament immediat i incondicional del defensor dels drets 
humans maia q’eqchi’, Bernardo Caal Xol. - Promoure la coherència de les polítiques en 
la compra pública socialment responsable per no contractar empreses que vulnerin 
drets humans i donar suport a la creació del Centre català d’empreses i drets humans. - 
Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern central que s’adrecin a les autoritats 
de Guatemala per tal de: 1. Demanar a la Fiscal General de Guatemala que adopti les 
mesures necessàries per assegurar la llibertat de Bernardo Caal i que investigui als 
fiscals que van dirigir el cas que va portar al seu injust arrest. 2. Adoptar mesures 
urgents i efectives que protegeixin els defensors de drets humans enfront dels atacs i 
amenaces als quals s'enfronten per defensar els drets de les persones  i al medi 
ambient. 3. Complir amb el requeriment de realitzar una consulta lliure, prèvia i 
informada, tal com estableix el Conveni 169 de l’OIT, a tots els pobles i comunitats 
indígenes afectades, directa o indirectament, per la construcció de projectes 
empresarials que afectin el seu entorn, així com el respecte dels seus sistemes propis i 
el resultat d’aquesta.  
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c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
10. –  (M1923/2102) Que l'Ajuntament posi els recursos necessaris per tal d’agilitzar les 

mesures que garanteixin l’accessibilitat a les veïnes i veïns amb diversitat funcional dels 
barris de muntanya de Barcelona.  
 

11. –  (M1923/2104) Que l’Ajuntament lideri, juntament amb la Generalitat, el disseny, 
constitució i consolidació d’un consorci que aplegui totes les competències, experiència 
i recursos públics i privats del conjunt dels actors culturals de la ciutat, tant del camp 
de la formació com del de la producció, amb l’objectiu de presentar una candidatura 
capaç de competir amb les màximes possibilitats perquè Barcelona obtingui la nova 
comunitat de coneixement i innovació dedicada als sectors culturals de l’European 
Institut of Innovation & Technology, i es refermi i desenvolupi així com a referent 
europeu i global en matèria de creativitat cultural.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
12. –  (M1923/2122) Que se’ns comuniqui en aquesta mateixa Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports i, també, es faciliti còpia per escrit a tots els grups municipals amb 
presència al consistori, de l’estat del Pacte de Co-capitalitat 2020 que inclogui: - La 
relació de reunions i el contingut de les mateixes amb els Ministeris des de la signatura 
el 7 de febrer 2020. - Data de quan es compta rebre l’aportació de l’Estat. - Relació de 
beneficiaris de la ciutat tant de cultura com de ciència, i com se n’ha determinat el 
repartiment, - Que inclogui la voluntat d’incorporar els 25 milions a les transferències 
de l’Estat a la ciutat de forma fixe. - Que traslladi el Pacte de Co-capitalitat al document 
de Pacte per la Cultura de Barcelona.  
 

13. –  (M1923/2117) Que el govern municipal, en aquells equipaments esportius municipals 
que la legalitat vigent li permeti, prorrogui els contractes de gestió vigents actualment, 
fins que el grup de treball sobre el model Barcelona de gestió esportiva, que encara 
resta per convocar, disposi de les conclusions i aquestes hagin estat redactades i 
consensuades entre els membres que en formen part de l’esmentat grup de treball.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
14. –  (M1923/2099) Instem el Govern Municipal a solucionar les mancances del camp de 

futbol Baró de Viver com la manca de tendal per cobrir les grades del sol i la pluja, la 
falta de llum suficient, la llargada de les tanques i el fet de no disposar d’un masteler 
per posar les banderes.  
 

15. –  (M1923/2100) Que el Govern Municipal insti la Generalitat a que li presenti un 
informe, que després es traslladarà a la Plataforma Víctimes Bertrand i Oriola i als 
Grups Municipals de l´Ajuntament de Barcelona, on es detallin els errors en la gestió de 
la residència Bertrand i Oriola des de març del 2019 fins l’actualitat i les actuacions per 
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a solucionar-los que s’han realitzat o que estan pendents amb el calendari d’execució 
corresponent.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
16. –  (M1923/2096) Instem al govern municipal a enviar la informació tractada a la primera 

sessió de 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 que va tenir lloc el 
passat 13 d’abril de 2021. Tanmateix, de cara a les properes reunions de la comissió, 
demanem que se’ns faci arribar l’acta de la sessió anterior, l’ordre del dia i el calendari 
previst de les properes sessions.    
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
17. –  (M1923/2124) Quin és el calendari de les actuacions de millora que té previst aplicar el 

Consorci a l’Escola Farigola de Vallcarca?  
 

18. –  (M1923/2129) Quin és el posicionament del govern municipal davant la darrera 
resolució judicial que estableix que l’Ajuntament no té competències per posar en 
marxa el servei d’odontologia públic i municipal ?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
19. –  (M1923/2106) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 

registre (M1923/226) aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 
de novembre de 2019 amb el següent contingut: (M1923/226) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a: 1.- Exigir al Govern 
espanyol la resolució immediata de la Proposició no de Llei sobre la reconversió de la 
Prefectura Superior de Policia de Barcelona en un centre memorial i documental de la 
repressió franquista a Catalunya, aprovada per la Comissió d’Interior del Congrés de 
Diputats l’1 de juny de 2017, la qual suposa: a) El trasllat de la Prefectura Superior de 
Policia de Barcelona, situada en el número 43 de la Via Laietana, a un altre indret; b) La 
conversió de l’edifici en un centre de memòria sobre la repressió franquista i la lluita 
per les llibertats democràtiques; c) La creació d’un òrgan participat i coordinat entre 
l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern espanyol per tal de gestionar aquest centre 
memorial; d) El lliurament a la Generalitat de còpia de la documentació de l’Archivo 
Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional relacionada amb la repressió del 
règim franquista, amb l’objectiu de posar-la a l’abast dels investigadors i investigadores 
i del conjunt de la ciutadania. 2.- Iniciar les actuacions necessàries per a declarar 
l’edifici Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), a fi de garantir la seva preservació 
patrimonial. 3.- Posar en marxa l’elaboració del pla d’usos de l’edifici i del posterior 
projecte com a espai de memòria. 4.- Negociar amb el Govern espanyol la cessió de la 
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titularitat de l’edifici a l’Ajuntament i/o la Generalitat, i facilitar, tal com contempla la 
Proposició no de llei de l’1 de juny de 2017, el trasllat i la ubicació dels efectius per 
garantir el desenvolupament del servei que presten. 5.- Notificar l’aprovació de la 
present proposició a la Generalitat i a les entitats memorialistes, els sindicats, els 
partits polítics i les institucions de recerca històrica que obren des de fa anys per a la 
dignificació i la reconversió d’aquest emblemàtic edifici de passat sinistre.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
20. –  (M1923/2120) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del següent 

prec: (M1923/1634) Que el govern garanteixi la continuïtat del programa de cangurs 
municipals “Concilia” tot l’any 2021 i es comprometi a implantar el programa 
progressivament als barris de la ciutat que tenen una renda família disponible inferior a 
la mitjana de la ciutat  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


