Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 13 de juliol de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
4. –

(EM 2021-09/23) APROVAR inicialment modificació de l’operador econòmic de
l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per
mitjà de l’empresa pública municipal Foment de Ciutat de Ciutat SA.RATIFICAR el
Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 d’actualització dels nomenaments de la
Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat d’exercir l’activitat econòmica. APROVAR inicialment la modificació dels
articles 2 i 2 bis dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat SA. EXPOSAR al
públic l’expedient per un termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran
presentar al·legacions i reclamacions.
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. –

(M1923/2463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.Informar per escrit en el termini d’un mes de l’estat d’execució de la implementació del
programa l’Esport Inclou. SEGON.- Informar de la implementació de la prova pilot de la
tarifa bonificada que faciliti l’accés de les persones amb elevat grau de discapacitat als
equipaments esportius de la ciutat, sense tenir únicament en consideració disposar de
la targeta rosa. Aquest informe es presentarà en el termini de 3 mesos d'aquesta
mateixa comissió TERCER.- Estudiar la possibilitat d’una tarifa única d’accés puntual per
a persones amb discapacitat a tots els Centres Esportius Municipals per tal de fomentar
l’ús dels equipaments esportius per les persones amb discapacitat. Aquest estudi es
presentarà en el termini de la major brevetat possible subjecte als resultats de la prova
pilot QUART.- Iniciar una campanya específica per fomentar l’abonament de les
persones amb discapacitat als CEM’s i instal·lacions esportives públiques de la ciutat.
Aquesta campanya s'haurà de portar a terme en el termini màxim de 6 mesos
d'aquesta mateixa comissió
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
6. –

(M1923/2492) La Comissió de Drets socials, cultura i esports insta el Govern municipal
a: Crear una Taula de serveis socials, habitatge i pobresa energètica per poder
compartir les dades i les línies d’actuació de l’Ajuntament enfront l’actual crisi
econòmica i social, propiciada per la pandèmia, que en determinats sectors de la
població està agreujant una situació de vulnerabilitat. Aquesta taula s’haurà de
reunir de manera quadrimestral. A cada convocatòria el govern haurà d’aportar dades
relatives a serveis socials, habitatge i pobresa energètica, així com informació sobre
accions, programes i convocatòries que hi estiguin relacionades. A la taula hi estaran
convocats els representants del govern, dels grups municipals, i els càrrecs directius i
tècnics necessaris, depenent de la informació a tractar.
Del Grup Municipal Ciutadans:

7. –

(M1923/2489) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Que el Govern
Municipal garanteixi l'atenció a dones que estan vivint alguna situació de violència
masclista i als seus fills menors. Amb aquesta finalitat s'haurà de comptar amb els
recursos humans i econòmics necessaris i s'hauran de prestar els serveis que s'indiquen
a continuació: - Desplaçament, en cas necessari, fins al lloc on es trobin les persones
que han patit una agressió. Accés al Centre d'Urgències i Emergències Socials i
derivació a recursos assistencials per a les dones i els seus fills. - Protecció, allotjament i
cobertura de necessitats bàsiques en espais adequats. - Disseny d'intervenció i
elaboració de plans individualitzats amb una valoració i atenció en crisi des del primer
moment. - Atenció social, psicològica i socioeducativa. - Assessorament jurídic. Acompanyament als menors.
Del Grup Municipal Partit Popular:

8. –

(M1923/2481) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la
Generalitat de Catalunya a què conjuntament amb el Consorci d’Educació elabori un
Pla de xoc contra l’abandonament i fracàs escolar prematur així com desenvolupar
protocols i accions preventives idònees que garenteixin la trajectòria educativa dels
joves de la nostra ciutat
EL SECRETARI GENERAL
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