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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de les actes de les sessions: ordinària i extraordinària de 14 de juliol de 2020.

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (10SD/20) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
de la Formació Professional de Barcelona i, SOTMETRE´L a informació pública per un
termini de 30 dies, d´acord amb l´art. 112 del Reglament Orgànic Municipal”.

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:

6. – (M1923/1147) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal  a adoptar un seguit de mesures que permetin assegurar la sostenibilitat de
la xarxa de sales de proximitat de la ciutat, davant la greu amenaça que suposen per a
la seva continuïtat els efectes de la pandèmia que estem patint: 1. Garantir el
pagament íntegre i amb la màxima celeritat de les subvencions municipals concedides
enguany a les sales de proximitat, i atorgar-les un ajut extraordinari que les permeti
fer front al dèficit ocasionat per la gran disminució dels ingressos propis durant el
present exercici a causa de la COVID-19; 2. Crear una taula de treball entre
l’Ajuntament  i  els  representants  del  sector  amb  l’objectiu  de  revisar,  amb  caràcter
d’urgència,  la  fórmula  per  a  la  distribució  dels  ajuts  a  les  sales  de  proximitat,  amb
l’objectiu d’adaptar-la a les noves exigències en l’àmbit de l’educació, la cohesió social,
l’impuls  a  la  nova  creació,  la  formació  de  nous  públics...  que  aquestes  sales  han  de
desenvolupar des d’una mirada de major redistribució i equitat cultural per al conjunt
de  la  ciutat;  3.  Negociar  un  nou  sistema  d’ajuts  basat  en  convenis  triennals,  que
proporcioni  a  les  sales  l’estabilitat  necessària  a  l’hora  de  planificar  la  seva
programació; 4. Identificar i posar a disposició de les sales de proximitat els espais i els
recursos  tècnics  que  permetin,  de  cara  a  una  nova  situació  d’emergència,  reubicar  la
programació de les sales en equipaments/espais públics o de les entitats participades
per l’Ajuntament que reuneixin les condicions d’aforament adequades a les exigències
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sanitàries requerides per la COVID-19; 5. Proporcionar a les sales de proximitat els
canals de comunicació i els canals de difusió adients per a poder oferir les seves
produccions en streaming; 6. Garantir la continuïtat de les sales existents a la ciutat,
protegint-les davant els constants embats d’un mercat immobiliari especulatiu que, en
els darrers temps, ha fet desaparèixer sales com el Club Capitol, La Vilella o la
Muntaner,  entre  d’altres;  7.  Estimular  l’apertura  de  noves  sales  i  equipaments  de
proximitat arreu de la ciutat, fent-ho en col·laboració amb el teixit sociocultural
existent  i,  en   especial,  en  aquells  barris  on  la  manca  d’equipaments  és  més  notòria. 
En aquests moments en què la crisi de la COVID-19 ha provocat el tancament de molts
baixos dedicats a comerços o serveis, la cultura ha de prendre el relleu amb la creació
d’un  programa  municipal  d’adquisició  de  locals  per  a  cedir-los  com  a  equipaments
culturals de proximitat; 8. Convertir els equipaments i les sales de proximitat en
l’epicentre d’un nou i potent programa que reforci el caràcter democràtic i educatiu de
la ciutat, en què cada projecte, cada espai i cada institució són propostes de valor i
formen part d’un CV de ciutat al servei de l’educació; 9. Convertir les propostes que el
món cultural va presentar en el marc del Pacte per Barcelona, formalitzat el passat
mes  de  juliol,  en  un  pla  d’acció,  començant  pel  suport  a  les  sales  de  proximitat  i
l’impuls  del  Pacte  pel  teatre,  segurament  un  dels  sectors  que  més  ha  patit  les
conseqüències de la crisi.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (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:

8. – (M1923/1136) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar el Govern
Municipal a realitzar les següents mesures concretes per a evitar la desaparició dels
tablaos flamencs a Barcelona:  -  La creació d’un grup de treball  amb els  representants
de la Plataforma Tablaos Emblemàtics per a consensuar les mesures econòmiques
necessàries per tant de poder garantir la seva continuïtat. - La cessió d'espais públics a
l'aire lliure per a poder reprendre la seva activitat. - Realitzar campanyes de promoció i
difusió publicitària del flamenc, especialment entre el públic jove. - Organitzar cicles o
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actuacions de flamenc durant tot l'any, dins de la programació cultural de
l'Ajuntament de Barcelona. - Realitzar els tràmits necessaris, en col·laboració amb la
Generalitat  de  Catalunya,  per  a  l’inici  de  l'expedient  amb  la  finalitat  que  els  tablaos
siguin declarats Bé d'Interès Cultural. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/1132) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar el Govern
municipal  a:  -  Informar  sobre  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut.  Quan  s’ha
constituït, com funcionarà, fins quan estarà operativa, etc. - Vetllar per la implantació
de mesures de prevenció i seguretat de tots els centres educatius de la ciutat, públics i
privats. - Fer el seguiment i valoració general de tota la comunitat educativa i
particular de cada centre, sense fer cap discriminació per raó de titularitat. - Intervenir
i ajudar els centres en el cas de Covid – 19.
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