Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de febrer 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. –

(M1923/773) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a
l’Ajuntament de Barcelona a abordar la crisi derivada de la pandèmia i el confinament
de forma global i amb perspectiva de gènere, i duent a terme les següents mesures: 1.
Obtenir, gestionar i analitzar les dades d’aquesta emergència sanitària i les seves
repercussions a nivell municipal amb indicadors que aportin dades desagregades per
sexe i origen, per no perdre de vista la perspectiva de gènere i poder analitzar
l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe i de procedència. Serien
les dades relatives a l’àmbit sanitari, econòmic, laboral, del treball no remunerat de
cures, de violència masclista, entre altres. 2. Pal·liar les situacions econòmiques
extremes i l’endeutament de les famílies, sufragant despeses bàsiques de la llar
(hipoteques/lloguers, subministraments dels habitatges, etc.), per reduir el risc de
pobresa femenina.Cal informar i difondre bé els ajuts disponibles perquè les persones
que ho necessiten se’n puguin beneficiar. 3. Per poder compaginar el teletreball i les
cures durant el període de confinament, oferir l’opció d’una reducció remunerada de
fins al 50% de la jornada laboral a mares o pares treballadores de l’Ajuntament i
empreses públiques municipals per tenir cura de menors de 16 anys o persones a
càrrec fins que obrin centres escolars i centres d’atenció a la gent gran i dependent,
amb especial atenció a les famílies monoparentals.Aquestes famílies monoparentals
tindran preferència quan entrin en funcionament els serveis municipals mínims: llars
d’infants, centres oberts, obertura parcial dels centres educatius, etc. Per aquells
treballadors i treballadores de serveis essencials municipals que tenen persones a
càrrec, flexibilitzar-los la jornada laboral per poder compatibilitzar feina i tasques de
cures. I per tal que les mesures de conciliació puguin fer-se extensives a tota la
població, instar el govern espanyol a posar en marxa mesures laborals estables que
permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors,
mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies.
4. Injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el
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mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i
de la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés.
En aquest sentit, i en el marc de l’estat d’alarma, instar el govern espanyol a garantir
els drets de tota la ciutadania amb permís de treball, i regularitzar les persones que
estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de treball.
5. Reforçar i ampliar els equips d’atenció a la violència masclista per minimitzar el risc
d’exposició de moltes dones a la violència masclista i evitar llistes d’espera, en previsió
d’un probable increment de casos durant el desconfinament. Alhora, mantenir les
subvencions, convenis i contractes a les entitats feministes que treballen amb dones
víctimes de violència masclista, per evitar que morin els projectes, la vida de les
entitats i els objectius d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. –

(M1923/793) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal
a: Presentar, de manera urgent, una línia d’ajuts extraordinària destinada als diferents
clubs, entitats i empreses esportives que gestionen equipaments esportius a la ciutat,
amb la finalitat de poder desenvolupar les actualitzacions necessàries recomanades
per les autoritats sanitàries, per tal de garantir el distanciament social adequat i una
pràctica esportiva segura. I, alhora, es faciliti un protocol d’actuació, elaborat
juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, destinat als gestors
d’equipaments esportius públics i privats on mostri els passos a seguir si apareix algun
cas sospitós o confirmat de COVID a les mateixes instal·lacions.
Del Grup Municipal Ciutadans:

4. –

(M1923/779) La Comissió de Drets Socials Cultura i Esports insta al Govern Municipal,
dins el seu Pla d’Emergència Social, a que garanteixi l’accés a l’alimentació de les
persones que ho necessitin, posant en marxa les següents mesures: - Augmentar les
targetes Barcelona Solidària. - Coordinar- se amb les diferents entitats que col·laboren
i treballen pel repartiment d’àpats per a ampliar els espais i els horaris de repartiment
de menjar amb l’objectiu d’evitar les cues i el contagi del virus. Garantir, en la mesura
que sigui possible, que les persones no s’han de desplaçar fora del districte on viuen
en els dies festius. - Ampliar i flexibilitzar els horaris dels menjadors socials. Augmentar els programes de detecció de persones grans o dependents que necessitin
el servei d’àpats a domicili. - Garantir que arriben a les famílies les targetes moneder
que substitueixen a les beques menjador.

Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
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Del Grup Municipal Partit Popular:
5. –

(M1923/803) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
d’Espanya de forma urgent a formalitzar el conveni de capitalitat cultural i científica
amb l’Ajuntament de Barcelona previst a l’acord signat el passat 7 de febrer, i a
programar el calendari de les aportacions per tal de destinar els 25 milions d’euros
compromesos, que contempla el finançament per part de l’Estat, d’infraestructures i
projectes culturals i científics, incloent-hi les necessitats derivades de la crisi del COVID19
Declaracions Institucionals

Única. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Condemnar tota
agressió envers les persones del col·lectiu LGBTI. SEGON.- Reiterar el suport i la
col·laboració a la tasca que les entitats del col·lectiu LGBTI estan fent a la ciutat per
visibilitat i denunciar aquestes agressions, i comprometre’s a adoptar una especial
atenció i seguiment de tots els casos de vulnerabilitat o discriminació, per la situació
actual de confinament provocada per la pandèmia del Covid19. TERCER.- Reforçar la
sensibilització, formació i comunicació sobre els drets de les persones LGTBI, el valor
de la diversitat sexual i de gènere i la detecció, prevenció i abordatge de la
discriminació i les agressions LGTBIfòbiques, amb especial incidència al transport
públic i als locals d’oci nocturn. QUART.- Continuar prioritzant els programes als
centres educatius, com el Projecte Xarxa d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la No
Discriminació que té per objectiu prevenir la violència i la discriminació basades en la
diversitat funcional, la diversitat ètnica i cultural i la diversitat sexual, afectiva i de
gènere o el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), que proporciona eines per a
potenciar actituds de respecte de la diversitat afectiva-sexual i familiar. CINQUÈ.Comunicar la present Declaració als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,al Consell
Municipal LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i al conjunt d’entitats LGTBI de la nostra
ciutat.
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