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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE SETEMBRE DE 2019

ACORDS

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:

2. – (M1923/43) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal  a adoptar un seguit de mesures que posin de manifest el compromís
inequívoc de l’Ajuntament amb els artistes, els creadors i els professionals de la cultura
i amb la cultura de base de la ciutat: 1. Liderar el compromís en la defensa dels
artistes, creadors i professionals de la cultura davant la precarietat sociolaboral del
món  cultural,  assumint  des  de  l’Ajuntament  -i  tots  els  organismes  culturals  que  en
depenen-  les  bones  pràctiques  i  propostes  en  l’àmbit  laboral  i  contractual,  tenint
present  la  perspectiva  de  gènere,  i  en  matèria  de  drets  d’autor  que  va  formular  el
CoNCA, amb la col·laboració dels col·lectius i entitats professionals del sector artístic,
en  el  marc  de  l’elaboració  de  l’Estatut  de  l’Artista;  2.  Incorporar  aquestes  bones
pràctiques en els diferents plecs de contractació pública i en les bases de les
convocatòries de subvencions de l’Ajuntament en matèria cultural,  per tal  que també
siguin  d’obligat  compliment  per  a  les  empreses  subcontractades  i  per  a  les  entitats
que obtinguin subvencions municipals; 3. Incrementar el suport als espais i projectes
de la cultura de base com a pedrera artística de la ciutat, mitjançant l’assignació d’una
partida  pressupostària  i  d’una  línia  de  subvencions  específiques;  4.  Elaborar,  en  els
propers sis mesos, un mapa dels  projectes de la cultura de base barcelonina que es
troben en perill i un informe jurídic i econòmic que permeti dissenyar una estratègia
municipal per a fer front, de manera efectiva, a la pressió immobiliària i a la resta de
problemes que amenacen la continuïtat de molts espais de la cultura independent; 5.
Dur  a  terme  les  accions  necessàries  per  assegurar  la  continuïtat  d’aquells  espais  i
projectes  que  estructuren  el  circuit  cultural  independent  de  la  ciutat,  com  ara  l’Antic
Teatre,  la  Nau  Bostik  o  La  Poderosa,  entre  d’altres;  6.  Treballar  per  assolir  la  creació
d’una Unitat d’Acompanyament al Creador, que proporcioni assessorament als artistes
en la gestió, comunicació, internacionalització i recerca de finançament dels seus
projectes, amb especial atenció a la cultura de base (creadors, petites companyies,
entitats i associacions que els representen, etc.); 7. Constituir un grup de treball
format per representants dels diferents grups municipals del Consistori per tal
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d’impulsar l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part  del  Congrés dels  Diputats,  i  de
vetllar  perquè  tant  el  Govern  de  l’Estat  com  la  Generalitat  de  Catalunya  assumeixin  i
implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i
les associacions professionals del món cultural.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/33) Que el Govern municipal presenti, a la propera Comissió de Drets Socials,
Cultura  i  Esports,  un  informe  on  es  detalli  la  totalitat  d’habitatges  buits  de  titularitat
municipal existents a la ciutat de Barcelona i quina previsió tenen sobre quan estaran
disponibles pels veïns i veïnes que necessiten d’un habitatge protegit.

Declaració Institucional

Única.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Instar el Govern de la
Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics,
especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal
per fer complir la llei.  Segon.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una
Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de
Catalunya, i que és una de les més avançades del món. Tercer.- Exigir la condonació del
deute acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l'any 2015. 
Quart.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a
llars, no permesos per la Llei 24/2015.
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