Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE NOVEMBRE DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 19 d'octubre de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
Districte de Sants-Montjuïc
7. –

(20219206) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió dels serveis d’infàncialudoteques del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social", amb
núm. de contracte 21002889, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.546.738,69 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.838.780,26 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.406.126,08 euros i import
de l'IVA de 140.612,61 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització.
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:

8. –

(M1923/2793) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Instar,
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mitjançant Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona a portar a
terme la retirada dels elements que puguin contenir fibrociment a tota la ciutat de
Barcelona, el més aviat possible, elaborant un pla de desamiantat, on es prioritzi la
retirada d’elements que puguin contenir fibrociment en els edificis i/o solars propers
als 42 centres educatius afectats a la ciutat en aquests moments per aquesta situació a
la ciutat, donada la seva afectació a la salut i al dret superior dels infants i la comunitat
educativa dels centres. - Efectuar amb celeritat les gestions necessàries per tal de
procedir a la retirada de tots aquells elements que puguin contenir fibrociment en els
entorns de les escoles Gaia, Encants i l'Escola Municipal Leonor Serrano, tot planificant,
si cal, l'expropiació de la parcel·la en el marc del projecte urbanístic de Glòries per la
seva definitiva eliminació.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/2801) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern
municipal desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport del mes
de Gener de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de cinema i de
promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que inclogui les
següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales de cinema de
la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar promovent la
cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona, més enllà del seu paper clàssic com a
espai d'exhibició, a fi d'adaptar-se als canvis que la nova cultura tecnològica i els hàbits
de consum cultural de les noves generacions imposa. 2- La regulació de la competència
deslleial dels qui projecten produccions cinematogràfiques des d’espais o equipaments
de titularitat pública, sense l’exigència de les obligacions que les sales privades de
cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la dotació pressupostària del programa BONUS
CULTURA, per tal de prorrogar-ne el projecte fins al 31 de Desembre de 2022. 4- Que
de forma conjunta amb el Consorci d’Educació de Barcelona es promogui la cultura
cinematogràfica entre els grups escolars de la ciutat, organitzant sessions específiques
per aquests a les 149 pantalles de les que disposem a la ciutat de Barcelona. 5- El
disseny d’un nou ajut que substitueixi la bonificació de l’IBI cultural que s’ha retirat a
les sales de cinema.
Declaracions Institucionals

1. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que signant la Declaració de
Barcelona Sobre les polítiques de temps, ens comprometem, dins la nostra àrea de
competència i possibilitats, al següent:: 1. Treballarem per generar consciència,
desenvolupar i implementar polítiques de temps que avancin cap a una societat més
sana, igualitària, més productiva i sostenible, que garanteixi que el dret al temps sigui
reconegut com un dret fonamental de tota la ciutadania i que es distribueixi de forma
equitativa. 2. Promourem el diàleg i treballarem amb tots els sectors rellevants dins de
cada àrea (inclosos els poders públics, les organitzacions privades i socials, la societat
civil i el món acadèmic) en la formulació, implementació i avaluació de totes les
polítiques, programes i iniciatives; i buscar coherència entre ells. 3. Fomentarem la
coordinació interdepartamental i intersectorial a nivell internacional, europeu,
nacional, regional, municipal i comunitari, treballant per integrar les consideracions de
política de temps en les polítiques, programes i iniciatives socials, de gènere,
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econòmiques i ambientals, incloses les relacionades amb els Objectius de
desenvolupament Sostenible (ODS), el Pacte Verd Europeu, el Pilar Social Europeu i el
Procés "Future of Europe". 4. Participarem en el desenvolupament d’un “Marc de
polítiques de temps per a l’acció (2022-2023)”, amb l’objectiu de generar consens
polític i fer recomanacions per a una agenda de política de temps global i desenvolupar
una agenda de temps urbà. 5. Basant-nos en aquest consens, revisarem i modificarem
les polítiques, plans i regulacions existents per implementar recomanacions de
polítiques de temps en totes les institucions i organitzacions responsables. 6.
Promourem i donarem suport a la Time Use Week, com a esdeveniment anual,
internacional, interdisciplinari i interinstitucional per fomentar les polítiques de temps i
compartir el progrés de les polítiques de temps i de la investigació. 7. Continuarem
col·laborant per formalitzar la xarxa urbana de polítiques del temps internacional, com
una xarxa dinàmica per compartir bones pràctiques sobre polítiques de temps locals i
urbanes, per compartir recomanacions i demandes importants i per millorar la
visibilitat de les polítiques i xarxes de polítiques de temps locals i regionals. 8.
Promourem, durem a terme i compartirem investigacions rellevants sobre l’ús del
temps de tots els camps per tal de contribuir al coneixement existent. Per això,
continuarem cooperant amb l’IATUR (l’Associació de Recerca en Usos del Temps
Mundial) i en trobar una major integració entre la investigació i les polítiques de temps
i treballar conjuntament en la creació de l’Acadèmia Europea de Polítiques del Temps.
9. Promourem el debat entre la comunitat científica i les personalitats polítiques
responsables implicades en la fi del canvi d’hora estacional, establint la salut i benestar
com a criteri principal, garantint la llibertat individual. 10. Animarem altres parts
interessades a unir-se a aquesta Declaració.
2. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Per tal de commemorar el Dia
mundial de la llengua romaní, aquesta Comissió vol manifestar: PRIMER.- Manifestar la
importància de la diversitat lingüística i cultural per a la transmissió i preservació dels
coneixements i les cultures tradicionals de manera sostenible en societats diverses.
SEGON.- La ferma voluntat de la ciutat de Barcelona en la lluita contra l’antigitanisme
—fenomen estructural, històricament construït, persistent i quotidià a la nostra
ciutat—, una de les manifestacions del qual ha estat la desaparició de la llengua romaní
al nostre país. Per tant, el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en impulsar i
donar suport a iniciatives que n’afavoreixin la seva promoció i recuperació. TERCER.- El
reconeixement al treball realitzat per les entitats i la societat civil romaní durant anys
en foment de la llengua romaní i la seva visibilitat. QUART.- Comunicar aquests acords
al Consell Municipal del Poble Gitano, al Consell Assessor del Poble Gitano, a la
Generalitat de Catalunya, a l’European Romaní Chib (ERC), així com a la resta d’entitats
i associacions que treballen contra la discriminació del Poble Gitano.
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