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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de febrer 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 Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1825) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern 
municipal estableixi, un pla de rescat i suport al CEM Mundet i que permeti seguir 
desenvolupant a la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (ACELL) de forma preferent i unificada el seu programa esportiu: - Que la 
Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL) 
pugui desenvolupar el seu projecte esportiu, pedagògic i inclusiu en condicions 
òptimes. - Que el CEM Mundet esdevingui un centre esportiu de referència a nivell de 
ciutat i metropolità per a la pràctica esportiva per a persones amb discapacitat. - Que 
s’impulsi, amb els recursos necessaris, el vessant inclusiu del centre. - Que aquest pla 
de rescat i suport estigui liderat per l’IBE i l’IMPD i sempre acompanyat de la Federació 
Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL). 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Presentar, en el 
termini màxim de tres mesos, el seu projecte per a fer nous equipaments i espais 
esportius, així com les rehabilitacions pendents en aquest àmbit en els diferents 
districtes de la nostra ciutat. - Reforçar la col·laboració conjunta de l’IBE i dels diversos 
clubs i entitats esportives per tal de detectar les seves necessitats i oferir els recursos 
necessaris per a ajudar a la seva continuïtat. 

Declaració Institucional

Única. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Commemorar el dia 16 de 
març de 2021, dia mundial del treball social. 2.- Reconèixer la tasca de les professionals 
i els professionals de treball social, de tots els àmbits, del sector públic i del sector 
privat. Ampliar aquest reconeixement a les diverses figures professionals que hi 
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intervenen en l’àmbit de l’acció social. 3.- Col·laborar i impulsar, amb l’Administració 
competent, la implementació del Pla estratègic de serveis socials, de la mà de les 
professionals i els professionals del sector, per tal adaptar-los a necessitats socials 
emergents. 4.- Traslladar a la Generalitat la necessitat de revisar les ràtios establertes 
en el contracte programa així com la necessitat de donar resposta a les necessitats que 
manifesten les treballadores i els treballadors socials de l’Ajuntament de Barcelona per 
poder fer front a la creixent demanda i poder fer la seva tasca adequadament. 5.-
Donar a conèixer la present Declaració al Col·legi de Treball social de Catalunya i al 
Consell Municipal de Benestar Social. 
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