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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 18 d'octubre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 de setembre de 2022

II) Part Informativa

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

1. – Barcelona amb Ucraïna. Memòria d'Actuacions Municipals-octubre 2022. 

2. – Inici del curs escolar 2022-2023. 

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. – (M1923/4354) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que: El Govern 
municipal presenti, abans de finalitzar el 2022, una diagnosi i el pla d’intervenció 
corresponent sobre l’actual manca de garanties del dret dels infants a la ciutat, 
concretament la que té lloc a l’espai públic, en els àmbits de la jugabilitat, la seguretat i 
la salubritat en els entorns escolars del districte de Ciutat Vella, especialment del barri 
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del Raval. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/4368) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, abans de finalitzar 
el present any, un pla estratègic de protecció a les entitats socials, culturals i esportives 
dels increments de preus dels subministraments energètics on s’estableixi: a) Un 
informe detallat de la situació econòmica de les entitats i l’impacte que la inflació i 
l’augment de preus de l’energia els hi està causant. b) L’establiment d’una línia d’ajuts 
específic i d’emergència per fer front als sobrecostos dels subministraments energètics. 
c) L’impuls d’ajuts i subvencions extraordinaris per la millora de l’eficiència energètica 
dels espais on les entitats socials desenvolupen els seus projectes. d) La constitució 
d’un pla d’ajuts, també extraordinari, per les entitats, fundacions, consells, clubs i 
empreses del sector social, cultural i esportiu que gestionen equipaments públics 
municipals per fer front als sobrecostos energètics que estan patint. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/4348) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- Ampliar i reforçar les mesures establertes amb l'objectiu d'ajudar les 
persones més grans de 65 anys a realitzar les gestions necessàries davant 
l'administració de l'Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica, pal·liant els efectes 
de la bretxa digital en aquest col·lectiu. Segon.- Establir uns horaris o dies específics per 
atendre de forma prioritària les persones grans que tinguin dificultat per realitzar 
aquestes gestions, facilitant-los el suport tècnic necessari.

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/4362) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a instal·lar el pessebre tradicional a la Plaça Sant Jaume així com a publicar 
les bases i el pressupost de licitació previst per a la creació, muntatge i desmuntatge 
d’aquest pessebre. 

Del Grup Municipal Valents:

7. – (M1923/4381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. A aturar la 
campanya “Abortar es un derecho gratuito” 2. A impulsar-ne una de nova que estigui 
centrada en la prevenció i atenció de la salut sexual i reproductiva. 3. Que informi del 
totes les alternatives, no només del dret a l’avortament, que tenen les noies i dones 
embarassades. 4. Que detalli els recursos de suport i equipaments disponibles per 
aquelles dones que vulguin tirar endavant el seu embaràs, per aquelles que tinguin 
dubtes i per les que desitgin avortar. 5. Que la nova campanya s’engegi el més aviat 
possible. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/4355) Instar el Govern municipal a garantir la inclusió i accessibilitat del nou 
sistema de neteja “Cuidem Barcelona”. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/4367) Que des del Centre Barcelona cuida i el centre LGTBI, en col·laboració 
amb les entitats referent del sector, es posi en marxa un nou programa per oferir 
formació als treballadors i treballadores dels recursos assistencials de la nostra ciutat, 
així com vetllar per un protocol d’actuació que garanteixi que les persones LGTBI 
puguin viure plenament, d’acord amb la seva orientació sexual, en tots els moments 
del cicle vital, també quan precisen viure en habitatges compartits o en un recurs 
residencial. 

10. – (M1923/4369) Que l’Institut Barcelona Esports revisi la normativa existent que 
impedeix que un infant de més de 7 anys pugui estar amb el seu progenitor si no és del 
seu mateix sexe al vestuari ni ser acompanyat pel seu progenitor en un vestidor grupal 
per tal d’adaptar-ho a la realitat de la infància i als nous models de família i que 
s’estudiï la possibilitat de crear, quan sigui possible en noves instal·lacions, vestuaris 
familiars. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/4347) Que el Govern Municipal revisi i actualitzi els ajuts concedits a les 
entitats dedicades a cobrir les necessitats bàsiques de la població, com l'alimentació, i 
així evitar el tancament temporal o definitiu d'aquests centres.

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/4360) Instar el govern municipal a replantejar els usos de l’Espai associatiu de 
la antiga biblioteca Lola Anglada per tal què l’organització d’aquest espai afavoreixi la 
promoció i participació de tots els veïns del districte. 

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/4375) Fer un diagnòstic actualitzat de les persones electrodepenents per tal 
de detectar a les persones que no poden afrontar econòmicament el cost energètic 
dels aparells que son vitals per ells. 
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/4356) Quines actuacions concretes s’han desplegat des de l’IBE, en 
consonància amb la Mesura d’Esport i Gènere, per tal de potenciar i garantir l’esport 
femení a la ciutat de Barcelona i donar solucions efectives a casuístiques com les del 
club Lima Horta Bàsquet? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/4349) Quants parcs infantils s'han adaptat a Barcelona fins a la data i quina és 
la previsió exacta d'adaptació d'aquests parcs mitjançant l'activació del Pla de Jocs 
2030?

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/4361) Quina és l’avaluació que fa el Govern municipal dels programes i 
actuacions que s’han portat a terme durant aquest mandat per reduir l’absentisme i el 
fracàs escolar a la nostra ciutat i en quina mesura han contribuït a la seva reducció? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/4370) Que el Govern Municipal informi dels avenços realitzats per donar 
compliment a la Proposició (M1923/2801) en la que es demanava que el govern 
municipal desenvolupés un pla específic per la defensa i protecció de les sales de 
cinema i de promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que 
inclogués: (M1923/2801) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el 
govern municipal desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport 
del mes de Gener de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de 
cinema i de promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que 
inclogui les següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales de 
cinema de la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar 
promovent la cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona, més enllà del seu paper 
clàssic com a espai d'exhibició, a fi d'adaptar-se als canvis que la nova cultura 
tecnològica i els hàbits de consum cultural de les noves generacions imposa. 2- La 
regulació de la competència deslleial dels qui projecten produccions cinematogràfiques 
des d’espais o equipaments de titularitat pública, sense l’exigència de les obligacions 
que les sales privades de cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la dotació 
pressupostària del programa BONUS CULTURA, per tal de prorrogar-ne el projecte fins 
al 31 de Desembre de 2022. 4- Que de forma conjunta amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona es promogui la cultura cinematogràfica entre els grups escolars de la ciutat, 
organitzant sessions específiques per aquests a les 149 pantalles de les que disposem a 
la ciutat de Barcelona. 5- El disseny d’un nou ajut que substitueixi la bonificació de l’IBI 
cultural que s’ha retirat a les sales de cinema.
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VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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