Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de març de 2021
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 Junts per Catalunya:
5. –

(M1923/1989) La Comissió́ de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al govern
municipal a crear un grup de treball amb l’objectiu de sostenir i reforçar el model de
gestió de Barcelona, impulsant un grup de treball transversal amb participació dels
grups municipals amb l'objectiu de trobar el major consens polític possible, que
aprofundeixi en el marc de legalitat vigent i els reptes que ha d’afrontar el sector
esportiu, per tal de mantenir aquest model d’èxit en la gestió́ esportiva, basat en la
col·laboració́ entre l’Ajuntament i la societat civil i esportiva de la ciutat.
Del Grup Municipal Ciutadans:

6. –

(M1923/1947) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) i amb les diferents regidories, es comprometi a garantir les eines necessàries
per a l’accessibilitat a persones amb diversitat auditiva en els diferents actes
institucionals i activitats promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, com per exemple
garantir la interpretació en llengua de signes i la transcripció dels continguts en les
comissions, audiències públiques i plenaris de ciutat i els específics de cada districte.Al
mateix temps estudiar l'opció de que es facilitin mascaretes transparents homologades
que compleixin la màxima protecció per tant de que es puguin utilitzar en els actes
institucionals per garantir l'accessibilitat a les persones amb diversitat auditiva.
Del Grup Municipal Partit Popular:

7. –

(M1923/1985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal a elaborar, juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials un
Reglament del servei d’atenció domiciliària que detalli i concreti totes aquelles
qüestions que tinguin incidència en la concreció dels serveis, així com els mecanismes
de control i seguiment de la qualitat en la prestació del servei d’atenció domiciliària.
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
8. –

(M1923/1954) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a presentar un anàlisi de necessitat i idoneïtat del projecte d’ampliació de la xarxa
municipal d’escoles bressol, tenint en compte les dades actualitzades i la distribució de
l’oferta i demanda de places 0 – 3 anys públiques i privades existent per districtes i
barris de la ciutat, i a presentar un estudi d’impacte de l’ampliació de les 13 noves
escoles bressol municipals.
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.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. –

(M1923/1972) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar
suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados d'una llei estatal,
després de la feina realitzada pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la
igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió
de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats
estructurals que encara pateixen les persones trans*. Segon.- Donar trasllat d'aquests
acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la
Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del
Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació
Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

10. –

(M1923/1983) Seguint les recomanacions de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels
Acords del Pacte de Toledo, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.
Instar el govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, a realitzar una auditoria
dels Comptes de la Seguretat Social, perquè “la ciutadania tingui una imatge fidedigna
de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper
que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar.”
Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les denominades despeses
impròpies a càrrec de les cotitzacions socials. 2. Instar el govern de l’estat a que, una
vegada establerta aquesta quantia, estudiï mecanismes de mecanismes de
compensació adequats a la Caixa única de la Seguretat Social.
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Declaracions Institucionals
1. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER. L’Ajuntament de
Barcelona es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat
en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. SEGON.Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament, que ja va dotar el municipi d’un
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres
estratègies d’acompanyament, es compromet a donar a conèixer l’existència del
mateix, i fer-ne una major difusió, a través dels seus mitjans de comunicació. TERCER.Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i
acompanyament als i les progenitores que es trobin en aquestes situacions. QUART.Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record
d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15
d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per
visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.
EL SECRETARI GENERAL
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