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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de desembre 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:

2. – (M1923/1614) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Instar el 
Govern municipal a desplegar les mesures necessàries per tal de garantir l’accés de les 
persones discapacitades a la totalitat de les instal·lacions esportives municipals. 
SEGON.- Implementar una tarifa bonificada que faciliti l’accés de les persones amb un 
elevat grau de discapacitat a aquests equipaments esportius, sense tenir únicament en 
consideració disposar de la targeta rosa, tal i com ja s’ha fet des de l’ICUB en el cas dels 
equipaments culturals. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/1628) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal 
a: 1. Instar al govern de l’estat espanyol a accelerar la tramitació dels expedients de 
sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. 2. Donar suport a la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital 
(IMV) amb les següents actuacions: • Facilitar des dels Centres de Serveis Socials a les 
persones usuàries la informació sobre la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital. • Donar 
suport directe a la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital a través de la Xarxa de Resposta 
Socioeconòmica creada pel Pla de Barris. • Coordinar-se amb les entitats que atenen a 
persones en risc de pobresa i exclusió social per tal de detectar totes aquelles persones 
usuàries que podrien ser susceptibles de sol•licitar l’Ingrés Mínim Vital i no ho han fet. 
Donar suport a entitats socials que ajuden a tramitar l’IMV. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/1599) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- millorar 
la coordinació entre els serves socials i les diferents entitats que treballen en la 
distribució d’aliments per a les persones i famílies que no disposen de recursos, per a 
evitar les llistes d’espera. Els serveis socials han de disposar de recursos humans i 
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materials per tal de poder fer el seguiment actualitzat de les persones que necessiten 
els aliments. Segon.- garantir els recursos materials i humans que necessitin les entitats 
socials que distribueixen els aliments per tal de poder desenvolupar la seva feina 
d’ajuda a les persones i famílies en risc de pobresa i/o exclusió social. Tercer.-
realització d’un programa de detecció, prevenció i actuació per a garantir el 
subministrament energètic per a les famílies que no poden mantenir les seves llars a 
una temperatura adequada ni cuinar. Quart.- facilitar, per part dels serveis socials, les 
targetes de Barcelona Solidaria que es necessitin perquè les pròpies persones i famílies 
puguin tenir autonomia per a garantir l’alimentació a les seves llars. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/1610) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 
Municipal a: 1.- Habilitar durant els mesos de fred i de calor més espais de dia de 
proximitat que estiguin ubicats a cada districte per tal d’oferir a les persones sense llar
serveis de dutxes, consignes, o sales d’estar climatitzades, entre d’altres, que els 
permeti refugiar-se de las inclemències del temps. 2.- Obrir espais nocturns d’acollida, 
que no estiguin massificats, per tal d’acollir a les persones que ho necessiten durant el 
temps necessari. 3.- Adoptar les mesures de prevenció i de seguiment de les persones 
sense llar per tal d’evitar el rebuig a la assistència en els equipaments municipals. 4.-
Promoure la col·laboració entre les administracions- Generalitat, Ajuntament i 
Diputació- i el tercer sector per tal de donar una millor resposta i atenció a les persones 
sense llar. 
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