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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de juliol de 2020

Sessió extraordinària 14 de juliol de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Dispositiu  d’allotjament d’emergència  per  a  persones sense llar  a  Barcelona durant  la
crisi sanitària de la Covid-19 (març-agost 2020).

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/1141) Que comparegui el responsable del Govern municipal de la campanya
de  casals  d’estiu  2020  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  tal  d’explicar  com  s’ha
desenvolupat i quina valoració es fa de la mateixa.

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/1133) Instem al Govern Municipal a que comparegui el responsable en
matèria  d’educació  per  a  informar  de  l’inici  de  curs  escolar  i,  en  especial,  de  les
mesures de seguretat i prevenció davant la Covid-19 en els diferents centres educatius
de la ciutat de Barcelona. Així com quines mesures s’han pres des de l’Ajuntament de
Barcelona per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes de la ciutat per a
accedir al correcte inici del curs.
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III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

4. – (20200239) APROVAR l’expedient 20200239 de reconeixement de crèdit per un import
de 162.300,00 euros atesa la necessitat de regularitzar l'atorgament de la subvenció a
favor de l'Associació Observatori Drets Humans (DESC) amb CIF G61829198, despeses
atorgades  a  l'any  2019  i  no  reconegudes  en  l’exercici  que  li  corresponien.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de la despesa per un import de
162.300,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de l'Associació Observatori Drets Humans (DESC) amb CIF
G61829198.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

5. – (10SD/20) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
de la Formació Professional de Barcelona i, SOTMETRE´L a informació pública per un
termini de 30 dies, d´acord amb l´art. 112 del Reglament Orgànic Municipal”.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/1147) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal  a adoptar un seguit de mesures que permetin assegurar la sostenibilitat de
la xarxa de sales de proximitat de la ciutat, davant la greu amenaça que suposen per a
la seva continuïtat els efectes de la pandèmia que estem patint: 1. Garantir el
pagament íntegre i amb la màxima celeritat de les subvencions municipals concedides
enguany a les sales de proximitat, i atorgar-les un ajut extraordinari que les permeti
fer front al dèficit ocasionat per la gran disminució dels ingressos propis durant el
present exercici a causa de la COVID-19; 2. Crear una taula de treball entre
l’Ajuntament  i  els  representants  del  sector  amb  l’objectiu  de  revisar,  amb  caràcter
d’urgència,  la  fórmula  per  a  la  distribució  dels  ajuts  a  les  sales  de  proximitat,  amb
l’objectiu d’adaptar-la a les noves exigències en l’àmbit de l’educació, la cohesió social,
l’impuls  a  la  nova  creació,  la  formació  de  nous  públics...  que  aquestes  sales  han  de
desenvolupar des d’una mirada de major redistribució i equitat cultural per al conjunt
de  la  ciutat;  3.  Negociar  un  nou  sistema  d’ajuts  basat  en  convenis  triennals,  que
proporcioni  a  les  sales  l’estabilitat  necessària  a  l’hora  de  planificar  la  seva
programació; 4. Identificar i posar a disposició de les sales de proximitat els espais i els
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recursos  tècnics  que  permetin,  de  cara  a  una  nova  situació  d’emergència,  reubicar  la
programació de les sales en equipaments/espais públics o de les entitats participades
per l’Ajuntament que reuneixin les condicions d’aforament adequades a les exigències
sanitàries requerides per la COVID-19; 5. Proporcionar a les sales de proximitat els
canals de comunicació i els canals de difusió adients per a poder oferir les seves
produccions en streaming; 6. Garantir la continuïtat de les sales existents a la ciutat,
protegint-les davant els constants embats d’un mercat immobiliari especulatiu que, en
els darrers temps, ha fet desaparèixer sales com el Club Capitol, La Vilella o la
Muntaner,  entre  d’altres;  7.  Estimular  l’apertura  de  noves  sales  i  equipaments  de
proximitat arreu de la ciutat, fent-ho en col·laboració amb el teixit sociocultural
existent  i,  en   especial,  en  aquells  barris  on  la  manca  d’equipaments  és  més  notòria. 
En aquests moments en què la crisi de la COVID-19 ha provocat el tancament de molts
baixos dedicats a comerços o serveis, la cultura ha de prendre el relleu amb la creació
d’un  programa  municipal  d’adquisició  de  locals  per  a  cedir-los  com  a  equipaments
culturals de proximitat; 8. Convertir els equipaments i les sales de proximitat en
l’epicentre d’un nou i potent programa que reforci el caràcter democràtic i educatiu de
la ciutat, en què cada projecte, cada espai i cada institució són propostes de valor i
formen part d’un CV de ciutat al servei de l’educació; 9. Convertir les propostes que el
món cultural va presentar en el marc del Pacte per Barcelona, formalitzat el passat
mes  de  juliol,  en  un  pla  d’acció,  començant  pel  suport  a  les  sales  de  proximitat  i
l’impuls  del  Pacte  pel  teatre,  segurament  un  dels  sectors  que  més  ha  patit  les
conseqüències de la crisi.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/1140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: - Crear una Taula
d’Anàlisi i  Decisió Permanent amb la participació del govern de la ciutat, cadascun del
sectors  culturals  de  la  ciutat  i  dels  propis  grups  de  l’oposició,  per  tal  de  prendre
decisions el més efectives, ràpides i consensuades possible. - Definir, en el context del
pressupost  municipal  i  dels  fons  europeus  que  han  d’arribar  a  l’Estat,  un  Pressupost
Extraordinari  de  Cultura  que  serveixi  per  posar  les  bases  d’una  reculturalització
integral de la ciutat i del conjunt del teixit urbà. - Posar en marxa amb celeritat la taula
estratègica que vàrem aprovar el novembre 2019, i tot recollint les propostes del Pacte
X  Cultura,  definir  el  “Pacte  per  la  Cultura  de  la  ciutat”  de  caràcter  estratègic  (votat  i
aprovat el novembre 2019) amb un horitzó a llarg termini que permeti situar
Barcelona entre les ciutats líders al rànquing de ciutats culturals i creatives europees. -
Posar a disposició del sector una diagnosi profunda de l’impacte de la pandèmia en el
món cultural públic, associatiu, empresarial i autònoms. - Posar a disposició del sector
un balanç real de les mesures pactades abans i durant el Covid19, singularment les 21
mesures extraordinàries i la inversió d’emergència.

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/1136) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar el Govern
Municipal a realitzar les següents mesures concretes per a evitar la desaparició dels
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tablaos flamencs a Barcelona:  -  La creació d’un grup de treball  amb els  representants
de la Plataforma Tablaos Emblemàtics per a consensuar les mesures econòmiques
necessàries per tant de poder garantir la seva continuïtat. - La cessió d'espais públics a
l'aire lliure per a poder reprendre la seva activitat. - Realitzar campanyes de promoció i
difusió publicitària del flamenc, especialment entre el públic jove. - Organitzar cicles o
actuacions de flamenc durant tot l'any, dins de la programació cultural de
l'Ajuntament de Barcelona. - Realitzar els tràmits necessaris, en col·laboració amb la
Generalitat  de  Catalunya,  per  a  l’inici  de  l'expedient  amb  la  finalitat  que  els  tablaos
siguin declarats Bé d'Interès Cultural. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1151) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar el Govern
municipal  a  crear  una  oficina  d’assessorament  i  suport  als  propietaris  d’habitatges
afectats per ocupacions irregulars.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/1132) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar el Govern
municipal  a:  -  Informar  sobre  l’Oficina  de  Coordinació  d’Escoles  i  Salut:  quan  s’ha
constituït, com funcionarà, fins quan estarà operativa, etc. - Vetllar per la implantació
de mesures de prevenció i seguretat de tots els centres educatius de la ciutat, públics i
privats. - Fer el seguiment i valoració general de tota la comunitat educativa i
particular de cada centre, sense fer cap discriminació per raó de titularitat. - Intervenir
i  ajudar  els  centres  en  cas  de  Covid  –  19.  -  Incorporar  la  participació  de  les  llars
d’infants  privades  i  els  centres  privats  a  la  nova  Oficina  de  Coordinació  d'Escoles  i
Salut, en la qual participen l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari,
el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/1148)  Que  en  el  termini  de  dos  mesos  es  dugui  a  terme  l’elaboració  d’un
estudi diagnòstic sobre la situació actual de la infància a Barcelona per tal de
determinar  l’impacte  que  ha  tingut  la  pandèmia  i  el  consegüent  confinament  en
aquest segment de població, als diferents nivells (social, psicològic, econòmic,
habitacional, educatiu, convivencial, de salut i de lleure).

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1138)  Que  el  govern  municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  manera
urgent,  cerqui  un equipament esportiu alternatiu pel  Club Voleibol  Vall  d’Hebron, així
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com per altres entitats esportives que estiguin en una situació similar de manca
d’espai  amb  la  finalitat  que  puguin  desenvolupar  la  seva  activitat  en  condicions
òptimes.

13. – (M1923/1137)  Que  l’Ajuntament  elabori,  conjuntament  amb  les  entitats  de  la  ciutat
que estan atenent a les persones sense llar, un pla de xoc per a les persones sense llar
que  inclogui  les  següents  mesures:  a)   Obertura  d’espais  de  baixa  exigència  a  cada
barri, o compartits en barris que siguin colindants, per a poder atendre a les persones
sense llar, especialment quan comenci el fred, tant per poder dormir com per
descansar i usar durant el dia, amb dutxes i consignes per guardar les seves
pertinences. b)   Reobrir els serveis de dutxes del Centre de Dia Horta i de
l’Equipament  Integral  Nou  Barris  c)    Reobrir  les  llistes  d’espera  dels  Albergs
municipals. d)   Incrementar els serveis de rober, ja que actualment només 1 dels 6
que  l’any  passat  estaven  en  funcionament,  es  manté  obert.  e)   Ampliar  el  nombre
d’habitatges  que  segueixen  el  model  Housing  First.  f)     Ampliar  els  recusos  humans
dels equips que atenen per persones que estan em situació de carrer g)   Que el pla es
presenti en la reunió de la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports, en un termini
màxim de dos mesos.

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1134) Garantir per part dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona
l’accessibilitat  als  materials  de  prevenció  davant  el  virus  (mascaretes,  gels
hidroalcohòlics, etc.) a aquelles persones i famílies que no disposin de recursos
econòmics per a adquirir-los.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/1131) Que s'elabori, en el marc del Consorci Sanitari, un pla de reforç dels
professionals  sanitaris  que  treballen  en  els  centres  d’atenció  primària,  hospitals,
centres sociosanitaris i residències gestionats pel Consorci Sanitari de Barcelona. El pla
ha de preveure la substitució dels professionals que estiguin de baixa laboral o bé
desitgin  fer  vacances,  sense  que  això  afecti  a  la  qualitat  de  l’atenció  que  reben  els
pacients. També ha de dotar el sistema de més personal, especialment els centres
d’atenció primària, perquè a més dels casos covid, metges i  infermers puguin atendre
adequadament altres pacients com els malalts crònics o la gent gran. I reduir les
jornades i esponjar les agendes dels professionals sanitaris. - Que es presenti aquest
pla en un termini màxim de 2 mesos. - I que es traslladi aquesta proposició al Consorci
Sanitari de Barcelona, al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
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Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1149) Quin impacte creu que ha tingut el tancament de prostíbuls de la ciutat
i quines mesures de suport a les treballadores sexuals preveu el Govern municipal?

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1135) Quants habitatges socials en règim de lloguer s'han adjudicat l’any 2019
i en el que portem del 2020 a la ciutat de Barcelona?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1153)  Quines  mesures  té  previst  adoptar  l’Ajuntament  per  donar  resposta  a
les  necessitats  de  l’educació  especial  atesa  la  vulnerabilitat  dels  seus  alumnes  davant
la Covid19?

19. – (M1923/1154)  Quins  criteris  fa  servir  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  permetre  les 
anomenades  “festes  alternatives”  quan  estan  suspeses,  per  motius  de  seguretat
sanitària,  les festes oficials?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

20. – (M1923/1146) Quantes sol·licituds ha rebut l'Ajuntament de centres públics i de
concertats? Quantes han sigut denegades? Quins són els requisits  per accedir a
aquests espais? S'han rebut sol·licituds de centres privats? En cas afirmatiu, pensen
atendre-les?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/1150)  Que  s’informi  de  l’estat  d’execució  del  Prec  amb  número  de  registre
(M1923/227) atès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de novembre
de 2019 amb el següent contingut: (M1923/227) Que el Govern municipal constitueixi,
d’acord  amb  l’article  35  i  següents  del  ROM,  una  comissió  especial  encarregada
d’elaborar  les  bases  i  de  determinar  les  prioritats  d’un Pla  Estratègic  de la  Cultura  de
Barcelona per als propers anys, en col·laboració amb el Consell de Cultura de la ciutat
Barcelona i amb el consens del conjunt de grups municipals del Consistori. Aquesta
comissió  haurà  de  definir,  entre  altres  qüestions,  l’abast  i  funcions  de  l’ICUB,  el  marc
pressupostari, el marc i el funcionament de les línies de subvenció, el rol i la
governança  dels  agents  de  l’ecosistema  cultural  barceloní,  i  el  desplegament  del
compromís amb els artistes i amb la cultura de base de la ciutat.  
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/1139)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat en la  Comissió del mes de febrer del 2020  amb  el següent contingut:
(M1923/574) Que el  govern publiqui  abans de l’inici  de curs la llista de parcs infantils
de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de l’Institut de persones amb
discapacitat,  tot  especificant  el  nivell  d’accessibilitat,  per  tal  que  les  famílies  puguin
consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


