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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de gener de 2020

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:

4. – (M1923/563) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal  a:  1.  Refermar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  destinar  les  naus  de  Can
Ricart al Campus de les Arts; 2. Demanar a la Universitat de Barcelona, com a líder del
projecte, el compromís de tancar els acords de finançament necessaris per a la
rehabilitació de les antigues naus fabrils abans de finals del mes de setembre de 2020;
3.  Assegurar  la  implicació  institucional  de  l’Ajuntament  en  el  projecte,  mitjançant  la
constitució  d’un  grup  de  treball  format  per  les  institucions  implicades  en  els
ensenyaments  artístics  superiors,  amb  l’objectiu  de  fer  el  seguiment  del
desenvolupament del Campus de les Arts.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/556) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Proposar al
Consorci de Biblioteques de Barcelona i al propi govern de la ciutat recuperar el Llibre
Blanc de cada edifici,  fer una valoració individual de l’estat de cadascun, i  prendre les
mesures  d’actualització  adequades,  proveint-lo  d’un  pla  d’inversions  de  gran
manteniment  que  es  correspongui  amb  el  seu  ús.  –   Presentar  la  previsió
pressupostària, calendarització i execució contra el pressupost 2020 i anys següents
del mandat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/552) La Comissió de Drets socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal  a  augmentar  els  programes  d’espais  maternoinfantils  que  acompanyen  a
mares i a fills menors de 3 anys en situació de vulnerabilitat .
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Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/557) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a que en el termini de sis mesos  presenti un informe sobre  la possibilitat de
desenvolupar el projecte cultural i museístic anomenat “ La Muntanya dels Museus”  a
Montjuic.                                   

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Expressa la seva solidaritat
amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques
i els assajos amb armes nuclears. 2. Exigeix als estats del món que es comprometin
d’una  manera  clara  i  precisa  amb  el  desarmament  nuclear  i  que  prenguin  mesures
concretes  cap  al  seu  assoliment.  3.  Fa  seu  l’ICAN  Citties  Appeal  (promogut  per  la
Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats
del món estan assumint i signant: “La nostra ciutat està profundament preocupada per
la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món.
Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure
d’aquesta  amenaça.  Qualsevol  ús  d’una  arma  nuclear,  ja  sigui  deliberat  o  accidental,
tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el
medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears  i  cridem  els  nostres  Governs  a  signar-lo  i  ratificar-lo”.  4.  Insta  el  Govern  de
l’Estat espanyol a signar i  ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears
aprovat per les Nacions Unides.

2. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoda: Primer: Manifestar la ferma
defensa de la salut sexual com a part integrant dels drets humans fonamentals i com a
contribució a una societat més justa per a totes les persones. Segon: Continuar
treballant per tal d’afavorir una visió de la sexualitat des del plaer, sense tabús i que es
pugui exercir en plena llibertat, independentment dela Identitat, expressió de gènere
o orientació sexual. Tercer: Incrementar els esforços per tal de sensibilitzar i fomentar
l’autocura  de  la  ciutadania  davant  de  la  necessitat  de  prevenir  les  infeccions  de
transmissió sexual i difondre els recursos existents que permetin un ràpid diagnòstic i
tractament  d’aquestes.  Quart:  Potenciar  el  suport  i  coneixement  dels  recursos
existents a la ciutat sobre salut sexual que treballin des dels Drets Sexuals i
Reproductius i la perspectiva feminista i de diversitat sexual. Cinquè: Continuar donant
impuls  a  l’Estratègia  compartida  de  Salut  Sexual  i  Reproductiva  de  la  ciutat  de
Barcelona com a eina clau per l’avenç en la promoció i sensibilització pels drets sexuals
i reproductius de la ciutadania.
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