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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 d'abril de 2022 

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:

1. – (M1923/3843) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoda: Que l’Ajuntament 
de Barcelona iniciï les negociacions amb la Generalitat de Catalunya per implementar el 
model Barnahus en un centre a la ciutat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/3831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: PRIMER: Incorporar la figura professional d'un intèrpret de Llengua de signes a la 
plantilla de l'Ajuntament de Barcelona o, si no és possible en aquests moments, 
estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per dur a terme la prestació d'aquest servei a 
través de la contractació pública d'empresa externa o la subscripció d'un conveni amb 
una associació o federació que pugui oferir aquest servei de forma continuada; de 
manera que el col·lectiu afectat pugui fer les funcions de comunicació en les seves 
relacions amb la corporació local. SEGON: Possibilitar a les persones amb discapacitat 
auditiva la realització de gestions i tràmits en igualtat de condicions als serveis i
dependències municipals. TERCER: Tenir la presència progressiva d'intèrpret de 
Llengua de signes tant als Plens de la corporació, com als actes institucionals 
organitzats per l'Ajuntament de Barcelona, possibilitant a tots els veïns la seva 
participació real i integrada en aquests. QUART: Incloure al Pla de Formació destinat als 
empleats públics de l'Ajuntament tant l'aprenentatge inicial de la Llengua de signes 
com el seu perfeccionament, i realitzar accions de foment i sensibilització quant a la 
necessitat de formació i ús per part d'aquests. CINQUÈ: Que s'estudiï la possibilitat que 
en els procediments de selecció de l'Ajuntament de Barcelona es valori de forma justa i 
equitativa el coneixement acreditat de Llengua de signes. SISÈ: Que s'estudiï la 
possibilitat que s'incloguin jocs en la Llengua de signes als parcs infantils per fomentar-
ne el coneixement entre els infants del nostre municipi. SETÈ: Que s'estudiï la 
possibilitat que tot el contingut audiovisual provinent de l'Ajuntament de Barcelona 
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sigui subtitulat, inclosa la retransmissió en directe dels Plens Municipals. VUITÈ: Instar 
la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions públiques a realitzar les accions 
necessàries per facilitar l'accés i la comunicació de les persones amb algun tipus de 
discapacitat auditiva als serveis públics dependents d'aquestes administracions. 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Adherir-nos, com a 
Ciutat Amigable de les Persones Grans al “Manifiesto para facilitar el acceso y usos de 
las tecnologías digitales a las personas mayores” impulsat per Asociación de Usuarios 
de Internet i el comitè de impulso del #DIADEINTERNET. Segon.- Donar suport al 
decàleg de mesures contemplades en aquest manifest:. 1) Promoure unes actituds 
socials que parteixin del respecte ple a la seva dignitat, llibertat, interessos, 
preferències i al dret que els empara a tenir una participació i una vida social efectiva 
de manera que les persones grans i les persones amb discapacitat, estiguin 
contextualitzades a la Societat Digital, de manera que puguin ocupar el paper que els 
correspon, en igualtat de condicions. 2) Respectar i fer complir el que ja s'ha aprovat 
tant a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat així 
com a la legislació espanyola i a la de la Unió Europea respecte a les obligacions 
d'accessibilitat i absència de barreres en els dispositius, aplicacions i serveis que 
conformen les tecnologies digitals. 3) Promoure, incentivar i defensar que els 
dispositius, productes, aplicacions i serveis tecnològics siguin accessibles per a totes les 
persones, amb una atenció especial a Internet, perquè mantingui el disseny universal i 
accessible per a qualsevol tipus de persona gran i/o persona amb discapacitat i que els 
proporcioni les mateixes facilitats que a la resta de la població. 4) Desenvolupar 
iniciatives i plans d'ajuts públics per dotar les persones grans dels coneixements i les 
habilitats necessaris perquè puguin utilitzar de manera independent les eines digitals: 
dispositius, aplicacions i serveis i poder garantir així una experiència d'ús igualitària. 
Donar suport i impulsar les activitats als equipaments de proximitat municipal perquè 
les persones grans adquireixin autonomia en totes les facetes de la realitat digital. 5) 
Promoure l'ús segur de les tecnologies digitals per a les persones gran dotant-los dels 
coneixements i les habilitats necessàries, amb projectes i campanyes de conscienciació 
específiques en matèria de ciberseguretat, que incrementin el nivell de protecció 
davant les amenaces d'Internet i els ajudin a prevenir possibles ciberincidents. 6) 
Invertir en anàlisis, estudis i investigació per anticipar-se i donar resposta adequada a 
les demandes i necessitats de les persones grans a la societat digital, dotant-los d'un 
finançament realista a través de plans d'ajuda concrets. 7) Potenciar la importància del 
talent i l'experiència sènior per donar-los cabuda a la societat buscant fórmules, a 
través de les tecnologies digitals, perquè les persones grans puguin continuar aportant 
talent i experiència. 8) Evitar la discriminació i els biaixos algorítmics per raons d’edat o 
discapacitat en les noves aplicacions d’intel·ligència artificial. Fomentar els algoritmes 
socials amb criteris ètics, responsables i d’inclusió que serveixen d’orientació i marc de 
prescripció de manera que la intel·ligència artificial tingui un aspecte social. 9) Prestar 
una atenció especial a les noves reformes legislatives sobre les tecnologies digitals,
donant -les suport i proporcionant -los els recursos adequats que els facin viables i 
efectius per a les persones grans i a les persones amb discapacitat. 10) Promoure els 
plans específics d’ajuda i formació per fomentar i facilitar l’ús de les tecnologies per 
part de les persones grans i persones amb discapacitat. Tercer.- Manifestar el 
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compromís de seguir treballant per exigir les entitats financeres l’atenció 
personalitzada a les persones grans i/o persones amb discapacitat que ho necessitin, 
d’acord amb els posicionaments del CAGG, les entitats de les persones amb 
discapacitat i de consumidors de Barcelona.  
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