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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de desembre de 2019

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:

6. – (M1923/447) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a: Que el govern presenti en 9 mesos, un informe sobre el grau de
compliment i execució de la Mesura de Govern sobre Urbanisme de Gènere,
presentada pel Govern municipal el març del 2017, així com les actuacions realitzades
derivades d'aquesta mesura, per tal de poder avaluar els resultats obtinguts per
aquestes, les noves propostes previstes a implementar i reduir així la bretxa de gènere
a l'espai públic.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/470) La Comissió insta al Govern municipal a reforçar sinèrgies col·laboratives
amb totes aquelles entitats i empreses que estiguin disposades a contribuir al
desenvolupament personal i la dignitat de la gent gran. En aquest sentit, la Comissió
demana a l'Ajuntament que coordini i elabori material específicament adreçat a
entitats sobre diversos programes que s'estan oferint des de l'Ajuntament.

Declaracions Institucionals

1. – PRIMER. Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a
familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat. SEGON.
Difondre  els  recursos  jurídics  de  prevenció  com  a  mesura  de  protecció  d’aquelles
persones amb capacitat de decidir, així com de les mesures de protecció per a aquelles
persones que no poden decidir per elles mateixes. Alhora que reivindicar una justícia
ràpida i eficaç per a les persones grans maltractades. TERCER. Involucrar els mitjans de
comunicació municipals en el bon tracte a les persones grans i en la divulgació del
maltractament a la gent gran. QUART. Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per a
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l’assistència, l’assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, estudiar la
viabilitat de crear un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones grans
maltractades. CINQUÈ. Treballar de forma conjunta i coordinada amb les entitats de la
ciutat que fan accions per a prevenir i aturar el maltractament a les persones grans.
SISÈ. Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a
les Persones Grans, el 15 de juny. SETÈ. Traslladar aquests acords al Consell Municipal
de Benestar Social, al Consell Municipal de Gent Gran i al Grup de Treball  Envelliment
de l’Ajuntament de Barcelona.
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