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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de març de 2022

II) Part Informativa

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

1. – Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sant Martí

2. – (SJ-21-110) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Servei Català de la Salut, amb NIF S5800006H, per a la construcció d’un nou 
equipament al carrer Alfons el Magnànim 59-59B, de Barcelona, en el que s’ubicarà 
l’ampliació del Centre d’Atenció Primària Besòs. AUTORITZAR, de conformitat amb 
l’apartat 5 del mateix article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’ampliació dels percentatges establerts per l’apartat 3 del citat article 174 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a les anualitats previstes en el 
conveni corresponents als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025. FACULTAR el regidor del 
Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni. PUBLICAR el conveni signat a la 
Gaseta Municipal. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

3. – (M1923/3724) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 
a establir un mecanisme d’avaluació i control del compliment de les polítiques de 
discapacitat que inclogui: 1. L'estat tant de l’execució del pressupost per a les 
polítiques de la discapacitat com del compliment de les mateixes; 2. Un Informe 
d’Impacte de la Discapacitat al Pressupost, que reculli la inversió en polítiques de 
discapacitat en totes les Regidories. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/3753) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Institut 
Municipal d’Educació estableixi un Pla de millora de les Escoles bressol que contempli: 
- L’anunci, abans del període de preinscripció de les Escoles Bressol Municipals, de la 
data d’inici del curs 2022-2023 i la modificació, si s’escau, de la data de finalització del 
curs 2021-2022. - La planificació per garantir la baixada de ratio progressiva, a partir 
del proper curs escolar, a totes les escoles bressol municipals augmentant el nombre 
de professionals. -La proposta d’incorporació de nous perfils professionals a totes les 
Escoles Bressol municipals per poder atendre les necessitats especifiques de l’alumnat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/3704) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a elaborar una campanya de difusió entre propietaris i grans tenedors sobre el dret de 
tempteig i retracte, amb l’objectiu d’aconseguir un major nombre d’habitatges públics 
disponibles mitjançant aquest sistema, i faci previsió pressupostària suficient per a 
augmentar l'adquisició d'habitatge destinat a lloguer social exercint tal dret. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/3744) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal a realitzar les gestions oportunes per tal que Kiev sigui la propera ciutat 
convidada a les festes de la Mercè 2023, per tal de compartir el potencial artístic i 
cultural de la ciutat convidada en les programacions culturals i musicals de la Mercè. 

Del Grup Municipal Valents:

7. – (M1923/3716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a que ens faciliti mensualment un informe als grups municipal sobre l’estat de 
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l'emergència habitacional i pobresa energètica en cada districte i les accions realitzades 
en cada cas per donar una solució. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3725) Que el Govern municipal, a través del Districte de Sants-Montjuïc, faci 
de l’equipament que té previst bastir a l’antiga seu de l’Orfeó de Sants un espai 
multiús, amb unes instal·lacions (auditori, aules, bucs d’assaig, etc.) que donin resposta 
a les necessitats del teixit associatiu, dels actors culturals i de les escoles de música de 
la zona, i que, alhora, analitzi l’oferta d’ensenyaments artístics existent als diferents 
barris de Sants-Montjuïc per tal de trobar un nou emplaçament per a l’escola municipal 
de música del districte. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3752) Que el govern municipal de Barcelona, amb voluntat de defensar l’ús 
quotidià de la llengua catalana i els drets lingüístics dels catalanoparlants de Barcelona, 
re etiquetin la flota de vehicles de la nova contracta de neteja i promoguin els canvis 
normatius adients per garantir l’ús i defensa de la llengua catalana en les futures 
licitacions que s’impulsin per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

10. – (M1923/3751) Que el govern municipal estudiï la possibilitat d’avançar la substitució 
de la gespa artificial de l’estadi Nou Sardenya per tal d’afectar el mínim possible l’inici 
de les competicions oficials i l’activitat dels usuaris i usuàries. I que aquest avançament 
sigui acordat i treballat en col·laboració amb el CE Europa com a principal afectat i 
gestor de la instal·lació esportiva. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/3702) Que el Govern Municipal, amb la col·laboració de les diferents 
federacions i administracions, implementi la millora de les instal·lacions de rugbi 
existents actualment i impulsi la creació de noves instal·lacions a diferents zones de la 
ciutat, amb l'objectiu de donar suport als clubs i fomentar la pràctica d'aquest esport a 
Barcelona.

12. – (M1923/3703) Que el Govern Municipal reforci els serveis d'atenció psicològica i 
professional adreçats a la gent jove per part de l'Ajuntament de Barcelona, atès 
l'increment dels casos de sentiment de soledat i malestar emocional en aquest 
col·lectiu, amb especial atenció a les dones i a les zones amb menys renda disponible.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3743) Instar el Govern Municipal a què conjuntament amb l’Entitat 
Metropolitana del Transport i conseqüentment l’Institut Metropolità del Taxi, i en 
compliment del RD 1544/2007, on es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb 
discapacitat, presenti un Pla d’adaptació de la flota de taxis juntament amb un 
calendari d’actuacions per tal de d’arribar al mínim legal del 5%. 

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3721) Instem el Govern municipal a que en coordinació amb els Serveis Socials 
i la Tinença de Seguretat intervinguin des de l’àmbit social i de la seguretat a donar 
una solució d’emergència habitacional a les persones sense llar que viuen a l’espai Can 
Segalar amb els Jardins Margarida Rivière. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3738) Quin ha estat el cost total de la presentació del projecte del “Pavelló 
Blau”, que es va dur a terme el dimecres 6 d’abril a la platja del Somorrostro? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3745) Quines mesures té previst aplicar el govern municipal, a través del 
Consorci d’Educació, per tal de donar una solució a les peticions de les famílies de 
l’escola Roig Tesalia del Baix Guinardó? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/3726) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports el 15 de febrer de 2022 i amb número de registre 
(M1923/3318) amb el següent contingut: Que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i 
el Govern municipal instin el Govern de l’Estat a garantir el retorn social encara 
creixent del rescat bancari, i cedir els habitatges que té aquesta societat pública a 
Barcelona i als municipis de l'Àrea Metropolitana, de manera que això contribueixi a 
eradicar la borsa d’emergència habitacional dels mateixos. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/3750) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la següent 
proposició, aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el mes de maig 
del 2021: (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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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