Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2020
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 10 de desembre de 2019
II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Prevenció del sensellarisme femení i la introducció de la perspectiva de gènere en
l'atenció a les persones sense llar a Barcelona.

c) Informes
2. –

Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021. Informe d'Avaluació Intermèdia.

d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. –

(M1923/459) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar
les explicacions pertinents del tancament de l’aigua de l’escola bressol Municipal Cobi
per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per presumpte contaminació de
l’aigua.
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4. –

(20190482 GHab) CREAR una Comissió no permanent d’estudi sobre la regulació dels
preus dels lloguers que permeti la compareixença i el diàleg dels diferents agents
implicats en les polítiques d’habitatge a la ciutat, d’acord amb els paràmetres
següents: Objecte de la Comissió: estudiar l'aplicació i repercussió que tindria la
regulació dels preus dels contractes d'arrendament d'habitatge a la ciutat de
Barcelona i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a fi i efecte d'impulsar i aconseguir, si
escau, la seva efectiva implementació a la ciutat de Barcelona. La Comissió haurà de
tractar els temes següents: Situació i polítiques d’accés a l’habitatge a Barcelona, Àrea
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Metropolitana i altres grans ciutats globals. Experiències internacionals en la regulació
dels preus dels lloguers. Marc competencial i escenaris potencials de regulació.
Impactes socials, econòmics i urbanístics de les regulacions dels preus dels lloguers a
Barcelona i a l’Àrea Metropolitana. Conclusions. Composició de la Comissió: La
comissió estarà integrada per dos/dues regidors/es de cada un dels grups municipals.
Règim de funcionament: La periodicitat de les reunions s’establirà en el marc de la
pròpia comissió i el calendari de treball serà d’un màxim de 5 mesos. La comissió
prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i
podrà requerir la presència de les persones que consideri adients per al compliment de
la seva comesa, d’acord amb els criteris anàlegs establerts a l'article 39 ter del ROM. La
Comissió no permanent d’estudi s’extingirà automàticament en el moment que
s’elabori un informe recollint les aportacions i punts de vista que es manifestin en les
diferents sessions i un cop s’acompleixi el calendari de treball. Designar com a
Presidenta i Vicepresidenta de la Comissió les Imes. Sres. Eva Baró Ramos i Lucía
Martín González, respectivament.
5. –

(20190433) APROVAR l’expedient núm. 20190433 de reconeixement de crèdit per un
import de 8.999,99 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses
ocasionades pels treballs realitzats durant l'any 2017 pel desenvolupament de l’API
d’integració pels censos d’equipaments i entitats de l’IBE pel Pla de sistemes, a favor
de l’empresa Everis Spain SLU, amb NIF núm. B82387770. AUTORITZAR, DISPOSAR I
OBLIGAR la despesa per import de 8.999,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec al
pressupost i partida indicades en aquest document a favor de l’empresa Everis Spain
SLU, amb NIF núm. B82387770. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat per al seu
coneixement.
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:
6. –

(M1923/447) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a: Que el govern presenti en 3 mesos, un informe sobre el grau de
compliment i execució de la Mesura de Govern sobre Urbanisme de Gènere,
presentada pel Govern municipal el març del 2017, així com les actuacions realitzades
derivades d'aquesta mesura, per tal de poder avaluar els resultats obtinguts per
aquestes, les noves propostes previstes a implementar i reduir així la bretxa de gènere
a l'espai públic.

CCM 1/20 DSocials

2/5

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
7. –

(M1923/463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal
a: 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:
8. –

(M1923/456) La Comissió de Drets socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal a la creació d’un Pla de recolzament a les dones embarassades amb risc
d’exclusió social, durant i desprès de l’embaràs. Aquests programes a més d'atorgar
recursos materials, han de tenir l'objectiu de donar suport, assistència i
acompanyament a les dones des de l'inici del seu embaràs.

Del Grup Municipal Partit Popular:
9. –

(M1923/450) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern de
la Generalitat a mantenir els concerts educatius inclosos els de l’escola diferenciada

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
10. –

(M1923/470) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal
a cercar sinèrgies col·laboratives amb totes aquelles entitats i empreses que disposin
d’un departament o una política de Responsabilitat Social Corporativa que inclogui
voluntariat i que estiguin disposades a contribuir al desenvolupament personal i la
dignitat de les persones grans que necessiten atenció. En aquest mateix sentit, la
Comissió demana que l’Ajuntament elabori una campanya informativa adreçada
específicament a les empreses sobre els diversos programes socials que s’estan oferint
des de l’Ajuntament i que actuï com a coordinador amb les empreses que vulguin
col·laborar.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. –

(M1923/448) Coincidint amb el 75è aniversari de l’alliberament dels camps d’extermini
i de la derrota del nazisme, que el Govern municipal defineixi i posi en marxa enguany
un programa que permeti la col·locació, de manera progressiva, de llambordes
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stolpersteine a la ciutat, en memòria dels barcelonins i les barcelonines que van ser
víctimes del nazisme, en col·laboració amb el Memorial Democràtic de Catalunya i
amb la participació de les Taules de la Memòria Històrica dels districtes i les entitats
memorialistes. L’estada de Gunter Demnig a Catalunya, el proper mes d’abril, seria el
moment idoni per a iniciar aquest programa, amb la instal·lació de 7 o 8 stolpersteine
dedicades a diferents persones de la nostra ciutat representatives dels col·lectius que
van patir la repressió del nazisme, com, per exemple, els republicans i republicanes, la
comunitat jueva, el poble gitano o el col·lectiu LGTBI.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
12. –

(M1923/437) Que el govern compleixi els acords per tal garantir que les escoles Gaia, 9
graons i EBM Leonor Serrano del Districte de l’Eixample i El Sagrer i l’Estel de Sant
Andreu poden incorporar-se després de les vacances de Setmana Santa amb les
intervencions necessàries realitzades per tal d’eliminar qualsevol risc per proximitat
d’amiant

13. –

(M1923/436) Que el govern municipal, de manera urgent, doti dels recursos necessaris
per què el Gimnàs Social Sant Pau pugui desenvolupar la seva activitat en condicions
òptimes, assumint els costos de les persones derivades dels serveis socials que són
usuàries del gimnàs i d’altres instal·lacions de l’equipament esportiu com ara les
dutxes, i que en la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, el govern
presenti un informe detallat de quantes persones són derivades a altres entitats de
caràcter social, a quines entitats i, si és el cas, quins recursos hi destina l’Ajuntament
així com sota quin règim.

Del Grup Municipal Ciutadans:
14. –

(M1923/458) Instem al Govern Municipal a la realització d’un campanya de
sensibilització per evitar els problemes de salut en el menors degut a l’ ús continuat
del mòbil.

Del Grup Municipal Partit Popular:
15. –

(M1923/451) Que el Govern Municipal agilitzi el procés de valoració i elaboració dels
PIA, per tal de reduir la llista d’espera de les persones pendents d’atendre.

16. –

(M1923/452) Instar al Govern Municipal a adoptar les mesures necessàries per tal que
l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a la Xarxa Europea de Municipis Family
Friendly.
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d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
17. –

(M1923/449) Quina valoració fa el Govern municipal del Projecte Prometeus i quines
mesures prendran per donar-li continuïtat i garantir-ne la qualitat assolides fins al
moment?

Del Grup Municipal Ciutadans:
18. –

(M1923/457) Quants menors hi ha a la ciutat de Barcelona que viuen en assentaments
irregulars i que s’està fent per part de l’Ajuntament de Barcelona?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
19. –

(M1923/468) Quina és la situació actual de la societat mixta Habitatge Metròpolis
Barcelona, quines seran les properes actuacions en relació a aquest projecte i si es
preveu revisar o modificar els criteris per a la participació del sector privat en la
política municipal i metropolitana d’habitatge.

20. –

(M1923/467) Quines són les actuacions previstes per l’Ajuntament durant aquest
mandat als espais i àrees de joc infantil per millorar-ne l’accessibilitat dels infants i
adolescents amb discapacitat i fer-les més inclusives.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
21. –

(M1923/475) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 17 de setembre
de 2019, amb el següent contingut: (M1923/33) Que el Govern municipal presenti, a la
propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, un informe on es detalli la
totalitat d’habitatges buits de titularitat municipal existents a la ciutat de Barcelona i
quina previsió tenen sobre quan estaran disponibles pels veïns i veïnes que necessiten
d’un habitatge protegit.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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