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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JUNY DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de maig de 2022 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3937) Amb l’objectiu d’assolir una aportació financera estatal equitativa per a 
les infraestructures culturals i científiques de la ciutat i per al conjunt de la cultura 
barcelonina, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a donar compliment a la proposta consensuada per tots els grups municipals 
en el marc del Pacte Cultural de Barcelona, és a dir, a renegociar el conveni de 
capitalitat cultural i científica amb el Govern espanyol amb criteris d’equitat i d’acord 
amb el pes que la cultura barcelonina representa en termes de creació, producció, 
ocupació i exportació respecte al conjunt de l’Estat, i a establir nous paràmetres de 
col·laboració i finançament tant per als centres nacionals com per al conjunt de 
l’activitat cultural i científica de referència amb seu a Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3945) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal elabori, presenti i posi en marxa abans de de la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports del mes de setembre un pla de suport als espais de cultura viva de 
Barcelona, que contempli: La creació d’una línia de subvencions específica i exclusiva 
per a Espais de Cultura Viva destinada a promoure la programació de creadors 
emergents establerts a Barcelona, per tal d’afavorir que aquests espais esdevinguin 
una plataforma de llançament d’artistes novells de la ciutat, en tots els camps, així com 
vivers de cultura de proximitat i comunitats artístiques amb voluntat 
professionalitzadora. La continuïtat de les subvencions destinades al condicionament i 
millora de les instal·lacions dels Espais de Cultura Viva tot millorant-ne la difusió, per 
garantir que aquells locals que vulguin acollir-s’hi puguin dur a terme les obres 
d’adequació dels seus espais, en especial pel que fa al condicionament musical. La 
implicació directa de l’Ajuntament de Barcelona en la difusió de les programacions dels 
Espais de Cultura Viva de la ciutat, per tal de donar-les a conèixer al públic com a espais 
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de cultura de proximitat i de qualitat. La creació d’una línia específica d’ajuts per cobrir 
les despeses de lloguer dels Espais de Cultura Viva que estiguin en actiu i amb la 
llicència reglamentària, per tal de facilitar-ne la seva viabilitat econòmica atès el bé 
cultural que promouen a la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3968) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- prendre les mesures necessàries de planificació i finançament per donar 
una solució urgent a les famílies sol·licitants, que representen un 40% que s'han quedat 
sense plaça a les escoles bressol públiques, ja sigui designant escoles bressol 
alternatives o altres mitjans, donant una resposta a la demanda per al curs 2022-2023, 
així com que s'apliqui una planificació correcta per als propers anys que pugui donar 
una resposta a les demandes de les famílies. Segon.- prendre les mesures necessàries 
de planificació i finançament i, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, s'atengui 
i doni resposta a les famílies que han signat el manifest emplaçant-los a garantir més 
oferta pública, evitant que hi hagi menors que es quedin sense opció d'accedir el 
proper setembre a una escola pública al primer curs d'educació infantil. Tercer.-
procedir a l'assignació de manera anticipada de les places reservades a alumnes amb 
necessitats especials, ja que ara no es resolen fins al 2 de setembre, és a dir, tres dies 
abans de l'inici del curs escolar. Quart.- garantir la total transparència en l'assignació de 
places, segons se sol·licita per part de les famílies afectades, ja que adverteixen que el 
procés actual genera incertesa.
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