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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE FEBRER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de gener de 2021 

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:

3. – (M1923/1726) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que el govern 
municipal defineixi conjuntament amb el Consorci de l'Habitatge de Barcelona i l’àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en el termini de 3 mesos, el “Pla 2021-
2023 de reallotjament per fer front a l’emergència habitacional present i futura a la 
ciutat de Barcelona”, que garanteixi una solució digne a les famílies afectades durant el 
període d’espera i que sigui econòmicament sostenible. 2.- El pla ha d’incloure: una 
diagnosi, un dimensionament de la situació, les accions a realitzar, una previsió de 
recursos humans, econòmics i d’espais necessaris i un calendari dels terminis 
d’execució de les mesures a implementar. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1700) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Redefinir els 
objectius i les competències de BCN Plató o BCN Film Comission; - Reforçar la política 
de rodatges a la ciutat; - Dotar a l’ICUB de totes les competències per reforçar la 
indústria audiovisual (publicitària, fotogràfica, cinematogràfica, documental...); -
Definir un pla de cooperació amb els sectors privats i fer de la ciutat, de nou, un bon 
exemple de cooperació públic-privat, integrant associacions com la Federació de 
Productors Audiovisuals, el Parc Audiovisual Catalunya, el Clúster Audiovisual de 
Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’ICEC, entre d’altres; - Establir 
sinèrgies amb institucions educatives com l’ESCAC i l’EMAV entre d’altres; - Promoure 
l’atracció de plataformes com HBO, Netflix o altres; - Delimitar un pla d’equipaments 
audiovisuals que facin guanyar competitivitat internacional; - Modelar un calendari i 
pressupost, i un sistema d’avaluació del progrés; - Encabir totes les anteriors línies
d’actuació, de manera immediata, en el context del Pla Estratègic que se’n ha de 
derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona; - I tenir en compte l’aposta de Barcelona i 
Catalunya com motor de l’audiovisual i el videojoc del Sud d’Europa, tal i com 



CCM 2/21 DSocials 2/2

s’especifica al punt 2 del Next Generation Catalonia. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1702) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a que iniciï els tràmits necessaris per elevar a la Ponència del Nomenclàtor la proposta 
de posar el nom de l’artista Salvador Dalí, a un carrer, plaça o avinguda de la ciutat de 
Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/1716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal 
a presentar en el termini de 3 mesos el calendari d’actuacions previstes conjuntament 
amb el Consorci d’Habitatge de Barcelona per tal de posar fi al col·lapse actual de la 
Mesa d’emergències socials que adjudica els habitatges per a situacions d’emergència 
social. 
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