Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'OCTUBRE DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de setembre 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 Junts per Catalunya:
4. –

(M1923/1280) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda proposar al
govern de la ciutat: a) Que encomani al Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona una diagnosi completa de la situació del català a la ciutat, que abasti, entre
d’altres, els àmbits socials, empresarials, professionals, educatius, i comunicatius, d’us
social i aprenentatge. b) Que presenti una projecció a curt, mig i llarg termini de
l’evolució de l’ús social de la llengua catalana i les conseqüents mesures de protecció i
estímul. c) Que renovi les polítiques d’impuls del català i de reconeixement del seu
valor patrimonial, social i personal entre tots els grups socials i professionals, i
especialment entre els nouvinguts i visitants. d) Que acompanyi el punt anterior d’un
pla de comunicació que prestigiï l’ús i l’atractiu del català tan per als residents com per
als visitants. e) Que en funció de les constatacions que s’evidenciïn, demanem al
Govern de la Ciutat que impulsi un Pacte de Ciutat per la Llengua, liderat pel Govern
municipal, i participat pels diferents grups municipals amb representació al plenari, a
més del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i els diferents agents
econòmics i socials de la ciutat, per tal de prendre acció contra la davallada en l’ús de
la llengua, i impulsar-la de nou.
Del Grup Municipal Ciutadans:

5. –

(M1923/1277) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal insti a l'IMEB i realitzi tots els mecanismes necessaris per la retirada de la
nova clàusula en els nomenaments de les persones suplents pel curs 2020-2021 de les
escoles bressols, que indica que: “en cas que s’ordeni el tancament de l’escola bressol
on es presta presencialment el servei d’educador/a escola bressol, quedaran sense
justificació la necessitat i la urgència que han originat la substitució transitòria del
titular”. Al mateix temps, demanem que s'augmentin les hores de suport educatiu a
cada aula durant la pandèmia.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
7. –

(M1923/1275) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda Instar el govern
municipal, en tant que participa en la oficina Integrada de Residències (Consorci
Sanitari de Barcelona, Departament Socials i Família, Departament de Salut, l’Agencia
Salut Publica de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials) a demanar i presentar en un
mes, un document que inclogui: el seguiment de la Comissió d’investigació sobre la
gestió de les residències per a gent gran aprovada pel Parlament de Catalunya i
constituïda el 7 de juliol de 2020, l’informe d’avaluació de la gestió Covid-19 de les
residències de gent gran de Barcelona i un pla de contingència pels futurs rebrots. El
document ha d’informar sobre: Els treballs duts a terme fins a dia d’avui per la
Comissió d'investigació. La gestió de l’Ajuntament durant la pandèmia a les
residències. Quines actuacions s’han realitzat i quins resultats s’han obtingut. La
situació actual de les residències públiques i privades de la ciutat. Un pla de
contingència per a l’atenció a les residències de gent gran de la ciutat en el cas de nous
rebrots. Aquest pla és necessari que detalli quins seran els criteris clínics i
epidemiològics per a la gestió dels residents, quins seran els protocols, com es donarà
cobertura a l’atenció social, com es garantiran els materials de protecció i seguretat,
quines seran les mesures organitzatives i de reforç dels professionals, quines seran les
actuacions per combatre l’aïllament familiar i el deteriorament físic i psicològic, i com
es farà el seguiment epidemiològic a les residències.

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:
8. –

(M1923/1295) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal
a: 1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a ampliar la moratòria de llançaments a totes
les persones en situació de vulnerabilitat, siguin o no sobrevingudes arran de la
Covid19, de manera indefinida mentre existeixi una situació de crisi econòmica i social
com l’actual, excloent al petit propietari que entri en situació de vulnerabilitat i
necessiti l’habitatge llogat per poder-hi viure. 2. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a
modificar l’article corresponent de la llei d’enjudiciament civil per tal que l’acreditació
d’oferiment d’un lloguer social (tal i com marca el Decret 17/2019 de mesures urgents
per millorar l’accés a l’habitatge) sigui una condició sine qua non per poder interposar
una demanda de recuperació de domini d’un immoble. 3. Instar al President del
Tribunal Superior de Justícia a convocar la Comissió de seguiment del protocol de
llançaments de la ciutat de Barcelona, per tal de permetre que les Oficines d’Habitatge
de la ciutat de Barcelona siguin coneixedores dels procediments acceptats pels jutjats
de primera instància de la ciutat, davant demandes interposades per practicar un futur
i possible desnonament a efectes de poder potenciar la mediació i l’acompanyament
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als afectats. 4. A invertir els 50 milions d’euros acordats en la negociació d’aprovació
del Pressupost municipal del 2020, en l’adquisició d’habitatge, en fer que totes les
promocions fetes per l’IMHAB siguin de lloguer i en ampliar la plantilla de les Oficines
d’Habitatge de Barcelona, reforçant especialment els recursos humans de l’equip del
Servei d’Intervenció en situacions de pèrdua de l’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHOS) i
el servei «Habitatge et truca»; per tal de dotar a la ciutat de més recursos per fer front
a la crisi habitacional que viu la ciutat. 5. Crear un pla estratègic real i ambiciós, de
mobilització i creació d’habitatges d’emergència per tal d’optimitzar els recursos
municipals disponibles i donar una sortida habitacional digne a totes les persones de la
borsa d’emergència de la ciutat.
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