Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 14 de desembre de 2020
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:
1. –

(M1923/1602) Instem a que comparegui el responsable d’educació del Govern
Municipal per tal d’explicar les mesures establertes en el retorn dels alumnes i equips
docents a les classes dels centres educatius després de les vacances de Nadal i tenint
present la situació de la pandèmia i la baixada de les temperatures.
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:

2. –

(M1923/1614) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Instar el
Govern municipal a desplegar les mesures necessàries per tal de garantir l’accés de les
persones discapacitades a la totalitat de les instal·lacions esportives municipals.
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SEGON.- Implementar una tarifa bonificada que faciliti l’accés de les persones amb un
elevat grau de discapacitat a aquests equipaments esportius, sense tenir únicament en
consideració disposar de la targeta rosa, tal i com ja s’ha fet des de l’ICUB en el cas dels
equipaments culturals.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. –

(M1923/1628) La Comissió de Drets Socials, cultura i esports insta al govern municipal
a : 1. Instar al govern de l’estat espanyol a ser més diligent en la tramitació dels
expedients de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. 2. Elaborar un pla de suport a la
tramitació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) que inclogui: - Planificar des de l’Institut
Municipal de Serveis Socials una campanya per donar a conèixer l’Ingrés Mínim Vital a
les persones usuàries de serveis socials i de les entitats que atenen a persones en risc
de pobresa i exclusió social. Aquesta campanya haurà de comptar amb una dotació
extraordinària de recursos humans per poder informar i ajudar a tramitar l’ajut. Coordinar-se, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb les entitats que atenen
a persones en risc de pobresa i exclusió social per tal de detectar totes aquelles
persones usuàries que podrien ser susceptibles de sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital i no ho
han fet, sigui per desconeixement del propi ajut, o per dificultat d’accés a la seva
tramitació.
Del Grup Municipal Ciutadans:

4. –

(M1923/1599) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- millorar
la coordinació entre els serves socials i les diferents entitats que treballen en la
distribució d’aliments per a les persones i famílies que no disposen de recursos, per a
evitar les llistes d’espera. Els serveis socials han de disposar de recursos humans i
materials per tal de poder fer el seguiment actualitzat de les persones que necessiten
els aliments. Segon.- garantir els recursos materials i humans que necessitin les entitats
socials que distribueixen els aliments per tal de poder desenvolupar la seva feina
d’ajuda a les persones i famílies en risc de pobresa i/o exclusió social. Tercer.realització d’un programa de detecció, prevenció i actuació per a garantir el
subministrament energètic per a les famílies que no poden mantenir les seves llars a
una temperatura adequada ni cuinar. Quart.- facilitar, per part dels serveis socials, les
targetes de Barcelona Solidaria que es necessitin perquè les pròpies persones i famílies
puguin tenir autonomia per a garantir l’alimentació a les seves llars.
Del Grup Municipal Partit Popular:

5. –

(M1923/1610) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal a: 1.- Habilitar durant els mesos de fred i de calor més espais de dia de
proximitat que estiguin ubicats a cada districte per tal d’oferir a les persones sense llar
serveis de dutxes, consignes, o sales d’estar climatitzades, entre d’altres, que els
permeti refugiar-se de las inclemències del temps. 2.- Obrir espais nocturns d’acollida,
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que no estiguin massificats, per tal d’acollir a les persones que ho necessiten durant el
temps necessari. 3.- Adoptar les mesures de prevenció i de seguiment de les persones
sense llar per tal d’evitar el rebuig a la assistència en els equipaments municipals. 4.Promoure la col·laboració entre les administracions- Generalitat, Ajuntament i
Diputació- i el tercer sector per tal de donar una millor resposta i atenció a les persones
sense llar.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
6. –

(M1923/1598) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a traslladar a les autoritats sanitàries, per la via que consideri més oportuna, la petició
de col·laborar amb el sector privat per dur a terme la campanya de vacunació i així
descongestionar el sistema sanitari públic i agilitzar, en la mesura que sigui possible, el
procés de vacunació front a la Covid-19.
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. –

(M1923/1615) Incloure una bestreta del 50% de la subvenció, a percebre durant el
primer semestre de l’any, en els propers annexos del conveni marc regulador amb les
entitats prestadores de servei del SAIER i, d’acord amb el principi de celeritat, escurçar
els terminis de la seva tramitació amb la signatura del conveni annex durant el primer
semestre de l’any.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. –

(M1923/1630) Que l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consell de Formació
Professional de la ciutat de Barcelona, elabori una proposta de oferta, adequada a la
demanda i a les necessitats emergents del mercat laboral, de Formació Professional a
la ciutat de Barcelona per ser elevada al Consorci d’Educació de Barcelona.

9. –

(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
Del Grup Municipal Ciutadans:

10. –

(M1923/1600) Que el Govern Municipal insti el Consorci d’Educació de Barcelona, del
que forma part, a garantir durant tot l’any el préstec dels recursos telemàtics oferts als
alumnes que no disposen d’ells per un problema econòmic.
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11. –

(M1923/1601) Instem el Govern Municipal a que es coordini amb l’ICUB per tal de fer
un homenatge a Juan Marsé i Carlos Ruiz Zafón, que ens han deixat durant el 2020 i
que són dos grans autors que han projectat la literatura espanyola internacionalment,
arribant amb les seves obres a tots els racons del planeta i que, a més, la ciutat de
Barcelona ha estat el teló de fons sobre el qual tots dos han desenvolupat gran part de
les seves obres i que han contribuït a la internacionalització dels seus escenaris urbans.
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

12. –

(M1923/1597) Instar el govern municipal a impulsar un servei que ofereixi, en
col·laboració amb entitats del tercer sector, l'atenció i cura dels animals de companyia
de persones vulnerables confinades en els seus domicilis, hospitalitzades per
coronavirus o que, trobant-se en situació de sensellarisme, decideixin acudir als
dispositius habilitats per l’Ajuntament, i que no puguin atendre les necessitats dels
seus animals. Aquesta iniciativa cal que s’acompanyi d’una campanya de difusió
d’aquest servei.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. –

(M1923/1616) Quin és el calendari previst perquè el Govern de la ciutat convoqui els
concursos per a proveir les direccions vacants dels equipaments culturals municipals i
quines són les categories laborals i els requisits previstos per a cadascuna de les
places?
Del Grup Municipal Partit Popular:

14. –

(M1923/1612) Quines mesures té previst prendre el Govern Municipal per tal
d’impedir que es talli el subministrament de gas, llum o aigua a persones amb risc
d’exclusió social, i quines partides destinarà el Govern Municipal a pobresa energètica
l’any 2021?

15. –

(M1923/1611) Quin pla específic ha previst el Govern Municipals per tal de combatre
l'escletxa digital a l'àmbit educatiu en compliment dels objectius previstos al Pacte per
Barcelona?
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. –

(M1923/1596) Quina és la situació actual de l’execució del pla de vacunació a la ciutat
de Barcelona? S’han rebut i administrat les vacunes previstes a les residències,
personal sanitari i persones depenents? I, finalment, com afectarà el retard de les
neveres portàtils al pla previst de vacunació?
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
17. –

(M1923/1617) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports en data 16 de juny de 2020 amb el següent
contingut: (M1923/905) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
municipal a: 1. Reconèixer l’existència de la problemàtica de l’infrahabitatge i de la
sobreocupació a la ciutat de Barcelona, una problemàtica que segons tots els indicis
s’està agreujant arran de la situació actual de crisis social associada a la pandèmia de la
Covid19. I que, conseqüentment, fixi la lluita contra aquestes situacions com una de les
seves prioritats pel que resta de mandat en matèria habitacional. 2. Que es doti dels
recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de poder detectar l’abast real
d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat i la dimensionar correctament. 3. Que es doti
dels recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de donar una solució
habitacional digne a les persones afectades.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. –

(M1923/1629) Que el govern municipal informi de l’estat d’execució de la proposició
acceptada al la comissió de drets socials, cultura i esports del dia 14 de setembre de
2020, amb el següent contingut: (M1923/1140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esport acorda: - Crear una Taula d’Anàlisi i Decisió Permanent amb la participació del
govern de la ciutat, cadascun del sectors culturals de la ciutat i dels propis grups de
l’oposició, per tal de prendre decisions el més efectives, ràpides i consensuades
possible. - Definir, en el context del pressupost municipal i dels fons europeus que han
d’arribar a l’Estat, un Pressupost Extraordinari de Cultura que serveixi per posar les
bases d’una reculturalització integral de la ciutat i del conjunt del teixit urbà. - Posar en
marxa amb celeritat la taula estratègica que vàrem aprovar el novembre 2019, i tot
recollint les propostes del Pacte X Cultura, definir el “Pacte per la Cultura de la ciutat”
de caràcter estratègic (votat i aprovat el novembre 2019) amb un horitzó a llarg termini
que permeti situar Barcelona entre les ciutats líders al rànquing de ciutats culturals i
creatives europees. - Posar a disposició del sector una diagnosi profunda de l’impacte
de la pandèmia en el món cultural públic, associatiu, empresarial i autònoms. - Posar a
disposició del sector un balanç real de les mesures pactades abans i durant el Covid19,
singularment les 21 mesures extraordinàries i la inversió d’emergència.
Del Grup Municipal Ciutadans:

19. –

(M1923/1603) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició
acceptada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 14 de juliol de 2020, amb
el redactat següent: (M1923/1025) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
acorda: Que el Govern Municipal presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures
concretes per la Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui: - Reduir les llistes
d’espera, amb un compromís d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es
rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels
usuaris. Que el ciutadà no tingui que trucar diverses vegades o parlar amb diferents
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interlocutors fins que l’atén la persona correcta. Per exemple crear un front Office però
que doni resposta i realitzi les accions concretes. - Impulsar des del Govern Municipal
coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada única al sistema
de serveis socials, i acceptar que qualsevol informe i recomanació dels professionals
acreditats en les entitats socials o en d’altres sistemes de benestar com assistència
sanitària o ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe del Serveis
Bàsics d’Atenció Social: (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als professionals i
usuaris dels Serveis Socials d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les persones, el treball
comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia
de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials especialitzats i garantir que aquesta
informació arribi als ciutadans. - Semestralment presentar als Grups Municipals en el
Consell Rector de l’IMSS el número de persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de
la resolució del problema, així com les queixes i reclamacions que es presenten.
Del Grup Municipal Partit Popular:
20. –

(M1923/1609) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions
realitzades i l’estat d’execució del prec següent, acceptat en la sessió de 21 de gener de
2020 (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.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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