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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE NOVEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 d'octubre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Programa de promoció de l'Atletisme a Barcelona.

Informesc)

2. – Oportunitats educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019.

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

3. – (M1923/250) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'explicar
quina ha estat l’evolució recent del mercat de l’habitatge a Barcelona i  quines són les
seves  perspectives,  per  exposar  l’estat  actual  de  la  política  municipal  d’habitatge,  els
canvis que s’hi hagin introduït des de l’inici del mandat i  els resultats obtinguts fins el
moment. Especialment, quin ha estat l’impacte de cessió obligatòria del 30% del sostre
per a habitatge de protecció pública en promocions noves o en reformes superiors a
600m2 aprovada al 2018.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

4. – (CO 2019-11/21) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del consorci Institut
Infància i Adolescència de Barcelona, C, en la sessió d'11 de juny de 2019, relatiu a la
seva  dissolució  i  liquidació,  i  esdevingut  definitiu  en  absència  d’al·legacions  en  el
termini d’informació pública. DISSOLDRE el consorci Institut Infància i Adolescència de
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Barcelona,  C,  adscrit  l’Ajuntament  de  Barcelona,  un  cop  ratificada  la  dissolució  per
totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats consorciades.

5. – (20190397)  AUTORITZAR  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la  VII  Fase  de  la
Xarxa de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut a Europa. FACULTAR
la Ima. Gemma Tarafa Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures, per a signar la
documentació pertinent dimanant d’aquest acord i realitzar les actuacions necessàries
per a la seva efectivitat.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/255) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal
a  desplegar,  a  traves  de  l’ICUB  i  altres  organismes  implicats,  amb  la  col·laboració  del
Consell de Cultura de la Ciutat, de BCN Activa, Turisme i Industries Creatives i tots els
agents públics, comunitaris i privats de la ciutat, un “Pacte per la Cultura de Barcelona”
de caràcter estratègic que promogui la implicació de tots els agents públics i privats del
sector  per potenciar el conjunt dels àmbits culturals de la ciutat, convertint-los en
referents locals i internacionals per contribuir a la millora del consum cultural, al lligam
entre  la  cultura  i  l’educació,  al  lligam  amb  la  participació  i  la  cohesió  social  i  la
prosperitat  i  benestar  dels  ciutadans.  Per  això,  proposem  encarregar  a  l’Institut  de
Cultura  la  concreció  d’objectius,  el  disseny  de  l’estratègia  i  el  desplegament  de  la
iniciativa amb caràcter d’urgència, aportant un full de ruta calendaritzat i pressupostat
al Plenari Municipal en un termini màxim de tres mesos. També es demana crear una
Comissió  d’impuls  de  regidors,  amb  representats  de  tots  el  partits,  destinada  a
promoure la iniciativa de la manera més eficaç i acordada possible.

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/238)  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal presenti en el termini de 3 mesos el seu Pla de lluita contra la pobresa a
curt, mig i llarg termini per a la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/229) La Comissió de Drets Socials, cultura i Esports acorda que el govern
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municipal  iniciï  les  converses  necessàries  amb  el  Govern  d’Espanya  per  convertir
l’edifici  del  Banc  d’Espanya  de  la  Plaça  Catalunya  en  una  seu  del  Museu  Nacional  del
Prado.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

9. – (M1923/247) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports expressa el seu suport
inicial al projecte de l'Hermitage i, en la mesura en què els informes siguin favorables,
insta el Govern municipal a extremar la diligència en la tramitació del projecte per tal
que Barcelona pugui comptar sense dilacions innecessàries amb un nou equipament
cultural de primer nivell internacional.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (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  museu  i  centre  de
memòria i documentació 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 museu-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 de museïtzació.
4. Negociar amb el Govern espanyol la cessió de la titularitat de l’edifici a l’Ajuntament
i/o la Generalitat.  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.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/227) Que el Govern municipal constitueixi, d’acord amb l’article 35 i següents
del  ROM,  una  comissió  especial  encarregada  d’elaborar  les  bases  i  de  determinar  les
prioritats  d’un  Pla  Estratègic  de  la  Cultura  de  Barcelona  per  als  propers  anys,  en
col·laboració amb el Consell de Cultura de la ciutat Barcelona i amb el consens del
conjunt de grups municipals del Consistori. Aquesta comissió haurà de definir, entre
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altres  qüestions,  l’abast  i  funcions  de  l’ICUB,  el  marc  pressupostari,  el  marc  i  el
funcionament de les línies de subvenció, el rol i la governança dels agents de
l’ecosistema  cultural  barceloní,  i  el  desplegament  del  compromís  amb  els  artistes  i
amb la cultura de base de la ciutat.

12. – (M1923/228) Que el govern municipal inici una campanya de difusió i distribució a
totes  les  llars  de  la  ciutat,  del  tríptic  que  té  editat  l’ajuntament  de  Barcelona,  on
consta l’adreça de tots els Serveis Socials bàsics de Barcelona i les prestacions a les que
té dret la ciutadania. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/253) Que el govern presenti, en aquesta mateixa comissió, un pla de xoc
immediat per millorar la situació de la Plaça Castella al districte de Ciutat Vella, que
contempli intervenció de la Guàrdia Urbana, agents cívics, serveis socials i serveis de
neteja,  per  tal  que  els  veïns  puguin  gaudir  del  espai  públic  i  els  infants  de  l’Escola
Castella puguin disposar de una estona d’esbarjo a la Plaça.

14. – (M1923/252) Que el govern municipal constitueixi de manera urgent la Comissió de
Seguiment i  Avaluació de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció pública en
sòl  urbà  consolidat,  tal  com  va  acordar  en  el  Consell  Plenari  de  l’Ajuntament  de
Barcelona a la sessió del 28 de setembre de 2018.

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/241) Que el Govern Municipal insti al Consorci d’Educació i a la Generalitat de
Catalunya  a  garantir  el  dret  d’assistir  a  classe  a  aquells  alumnes  que  volen  continuar
amb la seva formació acadèmica en els centres educatius i universitaris a la ciutat de
Barcelona durant els dies de vaga.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/230) Que el Govern Municipal presenti una convocatòria extraordinària de
subvencions  per a entitats familiars que desenvolupin projectes i activitats per a les
famílies nombroses

Preguntesd)

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/240) Quin és el número previst d'habitatges protegits que s'hauran iniciat
durant tot l'any 2019 i, d'aquests, quants seràn de lloguer asequible?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/231)  Quants  habitatges  de  protecció  oficial  ha  incorporat  l’Ajuntament  de
Barcelona  des de la aplicació de la mesura del 30%?
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/246) Existeix una política municipal de foment de la itinerància de les
produccions  pròpies?  Quantes  exposicions  de  producció  pròpia  són  objecte  d’interès
per  part  d’altres  museus?  Quantes  produccions  teatrals  o  musicals?  I  finalment,
quantes produccions d’òpera, concerts, etc.  hi ha a Barcelona actualment que tinguin
prevista una itinerància internacional? 

20. – (M1923/249) Quins són els esdeveniments internacionals esportius confirmats pels
propers quatre anys a Barcelona i quines són les candidatures que l'Ajuntament té
previst presentar, o a les quals pensa donar suport, durant aquest mandat? Hi ha un
projecte estratègic per mantenir o millorar el posicionament esportiu internacional per
Barcelona?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


