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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 20 d'octubre de 2020 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. –  Inici del curs escolar 2020-2021.  

 
d) Compareixences Govern municipal 

 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
2. –  (M1923/1404) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'Ajuntament 

de Barcelona, per tal d’informar sobre la situació del servei de la Unitat Municipal 
contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), així com el plantejament de model de gestió i 
de recursos humans i econòmics que es vol desenvolupar per a aquest servei.  

 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
3. –  (M1923/1397) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte 

de la  querella interposada contra l’Ajuntament de Barcelona per raó de la 
ocupació  d’habitatges de l’edifici situat al número 38 del Carrer Lleida.  

 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
4. –  (M1923/1423) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar 

explicacions sobre la querella admesa a tràmit pel jutge sobre la regidora d'Habitatge, 
Sra. Lucia Martin,  i els altres tres membres del govern municipal per presumpte 
connivència amb el moviment okupa.  
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III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
5. –  (S20200381) Primer.- APROVAR el Conveni marc de col·laboració a subscriure per 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) amb les entitats associatives representatives del sectors de 
cooperatives i de fundacions d’habitatge i dels gestors de polítiques socials d’habitatge 
de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora 
de Fundacions d’habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya (Sectorial d’Habitatge Cooperatiu), així com l’Associació de Gestors de 
Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), amb l’objectiu de cedir directament 
en dret de superfície,  per un termini màxim de 99 anys, sòls i finques provinents del 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, a entitats socials sense ànim de lucre 
(cooperatives i fundacions d’habitatge) que es proposin per les entitats signants i, amb 
la col·laboració de la GHS, es designin per l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
construcció de nou habitatge i rehabilitació d’edificis públics d’habitatges a la ciutat de 
Barcelona per al seu destí a protecció oficial i a polítiques socials, en règim de lloguer 
social i dret d’ús (cohabitatge). Segon.- VINCULAR i DESTINAR els sòls i finques que es 
descriuen en l’Annex A del Conveni, situades a l’avinguda de Vallcarca 110, carrer de 
Gustavo Adolfo Béquer núm. 11X, carrer de Mossèn Amadeu Oller núm. 17-21, carrer 
de Pere IV núm. 115, carrer de Binèfar núm. 26, carrer de Reina Amàlia núm. 10, carrer 
de Rossend Arús núms. 36 i 38, Psg. de l’Exposició núm. 38, Psg. Joan de Borbó 44-45, 
Via Augusta, núm. 375, Via Augusta núm. 383, Via Augusta núm. 389, i Via Augusta 
núm. 425, amb una previsió estimada de 292 habitatges, a les operacions patrimonials 
previstes en aquest Conveni, per a la seva primera fase d’execució. Tercer.- ESTABLIR i 
ADMETRE la possibilitat d’incorporar i vincular a les operacions del Conveni per a una 
segona i ulteriors fases d’execució, nous solars i finques provinents del patrimoni 
municipal del sòl i l’habitatge, les ubicades al carrer, carrer d’Ulldecona núm. 11, i 
carrer de Sant Martí núm. 12, amb una previsió estimada de 127 habitatges, i altres no 
previstes en aquest moment.  Quart. CONFERIR expressament a l’IMHAB, de 
conformitat amb l’article 3.1.g) dels seus Estatuts la realització, en nom i representació 
de l’Ajuntament de Barcelona, dels actes d’atorgament de les escriptures públiques de 
constitució dels drets de superfície així com del conjunt de gestions i altres actes de 
domini, disposició i administració previstos en el propi Conveni per al compliment dels 
seus fins, respecte dels sòls i finques que es vinculen en aquest acte segons l’acorden 
segon i les que s’hi puguin incorporar en posterioritat, i ATORGAR a l’IMHAB 
l’apoderament necessari per procedir a tal efecte, havent de donar compte a 
l’Ajuntament de la constitució, transmissió, modificació i extinció dels drets reals de 
superfície, així com dels actes de gravamen sobre aquests béns, i liquidar i si s’escau 
ingressar anualment els resultats obtinguts.  Cinquè.- Condicionar els efectes del 
previst en l’Acord quart pel que fa a la finca del carrer Rossend Arús núm. 36 i 38 i al 
solar del carrer Mossèn Amadeu Oller núm. 17-21, a què l’Ajuntament, prèvia la 
tramitació del pertinent expedient patrimonial, recuperi de l’IMHAB la propietat 
d’ambdós béns immobles.  Sisè.- FACULTAR àmpliament a la Regidora d'Habitatge i 
Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de l’Ajuntament de 
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Barcelona i també com a Presidenta de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, per a la signatura del Conveni i les seves possibles 
addendes, per a l’adopció i formalització dels actes resolutoris específics d’inclusió o 
incorporació al Conveni i assignació dels solars i les finques detallades en l’Annex A del 
propi Conveni i de d’altres solars o finques no previstes expressament en aquest Acord 
i que siguin aptes per als fins del Conveni, de retirada de solars i finques del Conveni, 
així com l’adopció i formalització de d’altres actes o acords específics per a l’execució 
del Conveni que se’n derivin. Setè.- PROCEDIR a la inscripció de l'addenda en el 
Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia 
de 28 de desembre de 2015.  

 
6. –  (EM 2020-11/15 ) AUTORITZAR al Consorci Sanitari de Barcelona la dissolució i 

liquidació de l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal 
(PAMEM), un cop produïda la integració dels seus usuaris en el sistema de cobertura 
pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) i la integració en l’empresa pública Parc 
Sanitari Pere Virgili dels serveis de gestió de l’atenció primària i continuada que 
gestionava el referit Institut. AUTORITZAR  la dissolució i liquidació de la societat 
Prestacions d’Assistència Mèdica, SL (PAM, SL), el capital social de la qual està subscrit 
íntegrament per l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal 
(PAMEM). AUTORITZAR la transmissió de 25 participacions socials de Coordinació 
Logística Sanitària, AIE que actualment ostenta l’Institut de Prestacions d’Assistència 
Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), amb un valor nominal de 1.000,00 euros 
cadascuna i numerades del 651 al 675, ambdós inclosos  a favor del Consorci Mar Parc 
de Salut (CMPS). AUTORITZAR la transmissió de 25 participacions socials de 
Coordinació Logística Sanitària, AIE que actualment ostenta la societat Prestacions 
d’Assistència Mèdica, SL (PAM, SL), amb un valor nominal de 1.000,00 euros cadascuna 
i numerades del 676 al 700, ambdós inclosos a favor de l’empresa pública Parc Sanitari 
Pere Virgili (PSPV). ANUL·LAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa de 
490.729,19 euros del pressupost 2020 i 540.729,19 euros del pressupost 2021 a favor 
de l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), amb 
càrrec a la consignació pressupostaria 0201 31211 46717, d’acord amb l’establert en 
l’annex 1 del Conveni subscrit el 3 d’agost de 2017 entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en el sistema de 
cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació de 
l’assistència sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera de PAMEM.  

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 
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V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
7. –  (M1923/1405) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: Impulsar un pla de rescat per al sector cultural que impliqui i en què hi 
participin totes les administracions a fi de maximitzar l’eficàcia dels ajuts, 
complementar les accions que es duen a terme i impulsar-ne de noves, per tal de 
donar estabilitat a un sistema que veu avui amenaçada la seva sostenibilitat i capacitat 
de continuïtat.  Amb l’objectiu d’aconseguir : 1.      Més coordinació: -   Accelerar 
l’apertura de l’Oficina Ciutadana de la Cultura, com a espai físic i virtual 
d’assessorament i acompanyament de professionals, empreses i entitats sense ànim de 
lucre del sector cultural, per tal de facilitar-los l’accés a les línies de subvencions i altres 
recursos del conjunt d’administracions públiques;   2.    Més agilitat: -   Efectuar amb la 
màxima urgència el pagament dels ajuts de la convocatòria extraordinària de 
subvencions per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 als projectes del 
sector cultural, publicada al BOPB el 12 de juny i amb resolució d’atorgament 
provisional del 4 de novembre;  -  Assegurar per l’exercici 2021 la màxima  celeritat 
en  la tramitació de convocatòries i  pagament de les línies d’ajuts, fent-se efectiva en 
el primer trimestre de l’any; -  Recuperar l’exercici 2019 com a valor de referència per a 
la distribució dels ajuts de l’any vinent a les sales teatrals de proximitat, davant la 
impossibilitat d’utilitzar l’actual exercici a causa de l’impacte de la pandèmia; 3.    Més 
instruments de suport:   -   Instar el SOC i Barcelona Activa a crear -tal com vam 
demanar el passat 17 de juny- una unitat especialitzada en l’ocupació dels 
professionals dels sectors culturals i creatius, per tal per crear i consolidar estratègies 
d’inserció laboral en l’àmbit de les indústries creatives a escala local, nacional i 
europea;  -   Col·laborar amb entitats financeres públiques per impulsar una línia de 
crèdits específica per al sector cultural de la ciutat, a fi de cobrir la manca de liquiditat 
puntual derivada del retard en el cobraments d’ajuts estatals creats davant 
l’emergència de la COVID-19; -   Elaborar amb urgència un cens de professionals de la 
cultura a la ciutat en col·laboració amb el CoNCA, una eina indispensable per a facilitar 
l’accés dels treballadors i treballadores del sector als ajuts públics i gestionar noves 
prestacions socials i laborals; -   Potenciar el compromís de Betevé com a canal de 
difusió artística,  donant suport als festivals audiovisuals i programació de la ciutat, i 
com a ens facilitador en la cessió de material de gravació, cofinançament de les 
produccions i  difusió de la programació, especialment aquella que s’ha vist 
interrompuda; -   Potenciar el Bonus Cultura, que va presentar l’Ajuntament el passat 7 
de juliol, incorporant-t’hi una dimensió d’equitat i cohesió social incrementant l’ajut 
ofert en funció de la renda; -   Crear una línia d’ajuts per a compensar la pèrdua 
d’ingressos per la reducció d’aforament de les sales de proximitat mentre estiguin en 
vigor les mesures per a fer front a la crisi sanitària; -    Crear una línia d’ajuts per a 
donar suport al pagament dels lloguers dels equipaments culturals durant els períodes 
de tancament per raons sanitàries; -   Crear un programa d’adquisició de locals per a 
cedir-los en règim de lloguer social com a equipaments culturals de proximitat, a fi 
d’evitar el tancament dels equipaments existents i d’estimular l’apertura de nous, 
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especialment en aquells barris que en pateixen un dèficit endèmic, com, per exemple, 
els de la llera del Besòs; -   Adequar les superilles i altres àrees guanyades per als 
vianants en la reorganització de l’espai públic de la ciutat per tal que puguin integrar 
una presència regular d’espectacles de les arts de carrer; -   Estudiar les fórmules 
jurídiques més efectives per a protegir l’activitat cultural com a bé essencial i preservar 
així l’activitat dels establiments culturals existents a la ciutat; -   Modificar la regulació 
urbanística que restringeix la implantació de determinades activitats de caire cultural 
en alguns barris de la ciutat;   -  Flexibilitzar les restriccions de la normativa de paisatge 
urbà pel que fa a la senyalització dels equipaments culturals i a la promoció de la seva 
programació en la façana d’aquests establiments;   4.      Liderar:   -   Renegociar amb el 
Govern espanyol un augment de l’import del conveni de capitalitat cultural i científica 
de Barcelona en funció del pes de l’oferta i la producció artística de la ciutat en el 
conjunt de l’estat, i establir nous paràmetres de col·laboració i finançament tant per als 
centres nacionals com per al conjunt de l’activitat cultural barcelonina;  -  Instar el 
Govern espanyol a impulsar ràpidament l’aprovació per part del Congrés dels Diputats 
de l’Estatut de l’Artista, un nou marc legal que d’haver estat ja aprovat hagués protegit 
adequadament els treballadors i treballadores de la cultura, en assegurar les 
condicions laborals, contractuals, fiscals... necessàries per al desenvolupament de les 
seves activitats; -  Instar el Govern espanyol a crear una renda bàsica garantida per als i 
les professionals  de la cultura que degut a la crisi de la COVID-19 hagin perdut les 
seves fonts d’ingressos; -   Instar el Govern espanyol a incloure els centres nacionals de 
Catalunya en el nivell de desgravació fiscal de mecenatge al mateix nivell que els 
centres nacionals estatals; -   Instar el Govern espanyol a incloure els principals 
equipaments culturals de Barcelona en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència del 
Next Generation EU, tal com s’han inclòs el Museo Nacional del Prado i el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía i amb imports similars; -  Crear una línia de 
mecenatge per ajudar a finançar aquest pla de rescat liderada per la Fundació 
Barcelona Cultura.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
8. –  (M1923/1392) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Licitar el concurs 

de les Escoles Municipals de música de gestió externalitzada amb l’actual model 
educatiu i posposar el canvi de model fins que la situació permeti realitzar un debat 
ampli amb la comunitat educativa de les Escoles Municipals de música.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
9. –  (M1923/1414) La Comissió de Drets Socials,Cultura i Esports aocrda: Primer.- la 

convocatòria mensual o quinzenal, depenent del context de la pandèmia, d’una taula 
de treball en cada districte de la ciutat amb els diferents Grups Municipals, 
representants de les residències, representants dels treballadors socials, usuaris i 
familiars de les persones que viuen en residències per a conèixer l’estat d’aquestes i els 
aspectes a millorar, amb l’objectiu que no es tornin a cometre els errors de la primera 
onada. Atès que la competència és també de la Generalitat i que aquesta forma part 
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del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, instem el Govern Municipal a oferir la 
participació d’un representant d’aquesta administració. Aquestes taules es poden 
incloure a la Comissió de Gent Gran que existeix a la majoria dels districtes o a altres 
comissions on es tracta aquest tema. Segon.- reforçar els programes Vincles, Radars i 
Respir per a que arribin al màxim d’usuaris que ho necessitin en tots els barris de la 
nostra ciutat. Tercer.- compromís per part del Govern Municipal per a que les activitats 
que habitualment es fan en centres que depenen de l’Ajuntament de Barcelona, com 
els centres cívics o casals de gent gran, s’intentaran fer de manera telemàtica si no es 
poden fer presencials a l’equipament municipal. Quart.- compromís per a fer reunions 
periòdiques amb representants dels treballadors socials que realitzen el servei 
d’atenció domiciliària a la ciutat de Barcelona, per tal de detectar les necessitats dels 
usuaris i establir plans d’atenció destinats a treballar els aspectes emocionals de les 
persones grans. Cinquè.- exigir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona a garantir els 
mitjans tecnològics necessaris en les residències per a que els usuaris puguin 
relacionar-se telemàticament amb els seus familiars i amics si es troben amb 
restriccions que ho impedeixen de forma presencial.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
10. –  (M1923/1394) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a la 

Ponència de Nomenclàtor, a què, d’acord amb la Llei 52/2007, de 27 de desembre ( Llei 
de Memòria Històrica) i la Resolució del Parlament Europeu, de 19 de setembre de 
2019, sobre la importància de la memòria històrica europea per al futur d’Europa, a 
revisar i eliminar els noms dels carrers de la ciutat de Barcelona que no s’ajustin a la 
legalitat vigent.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
11. –  (M1923/1422) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal en tant que participa en la oficina Integrada de Residències formada pel 
Consorci Sanitari de Barcelona, Departament Afers Socials i Família, Departament de 
Salut, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials a entomar 
el lideratge de la gestió de les residències de la ciutat i a actuar diligentment per:- 
reforçar el personal de les residències de Barcelona. - vetllar perquè els pacients rebin 
l’atenció sanitària adequada. - establir el protocol per realitzar test ràpids per la 
detecció de positius covid de forma periòdica, com a mínim setmanalment, a tots els 
treballadors i usuaris de les residències, i realitzar test d'antígens als familiars que 
visitin els residents. - Dotar els centres de tests d’antígens suficients per fer les proves 
a tot el personal, usuaris i les visites de les residències, i garantir que disposen del 
material de protecció adequat per prevenir el contagi. - Establir nous convenis amb 
hotels o adaptar espais medicalitzats per realitzar l’aïllament dels casos positius fora de 
les residències per preservar la salut dels residents. - Vetllar perquè a les residències 
privades s’hi apliquin les mateixes mesures, i si no és així, ajudar-los i col·laborar amb 
ells per fer-ho possible.  
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
12. –  (M1923/1407) Que el Govern municipal doni suport i demani als jutges que apliquin el 

Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge 
davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19, fins que  el Govern de l’Estat decreti 
una moratòria universal indefinida mentre duri la crisi social i econòmica actual per a 
totes les persones en situació de vulnerabilitat (adquirida abans o arran de la Covid-
19).  
 

13. –  (M1923/1406) Què l'Ajuntament de Barcelona estudiï la possibilitat d’adquirir i 
reconvertir establiments hotelers de la ciutat que han hagut de tancar a causa de la 
crisi econòmica derivada de la COVID-19 per tal de transformar-los en equipaments per 
a persones sense llar.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
14. –  (M1923/1402) Que el govern convoqui abans de finalitzar l’any 2020 el Grup de treball 

de drogues i presenti en el mateix l’avaluació de l’actual pla 2017-2020 per tal de 
començar a elaborar el Pla d’Acció de drogues 2021-2024.  
 

15. –  (M1923/1391) Que el govern municipal impulsi, d’acord amb l’Associació de Sales de 
Concert de Catalunya, amb els termes que estipulin, i amb caràcter d’urgència, una 
línia d’ajuts directes per a sales independents de música en viu a la ciutat que en 
garanteixi la continuïtat i/o afavorir-ne la reobertura d’aquelles que, fruit de la crisi 
generada per la Covid, ja han hagut de tancar les portes.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
16. –  (M1923/1417) Instem al Govern Municipal a garantir les condicions laborals que va 

prometre a les treballadores del SARA quan es va decidir remunicipalitzar aquest servei 
i, al mateix temps, que se’ls faciliti els recursos necessaris per a poder realitzar la seva 
feina en un servei tant essencial com és l’atenció a les dones víctimes de la violència 
masclista.  
 

17. –  (M1923/1420) Instem el Govern Municipal a coordinar-se amb els diferents gestors 
dels equipaments esportius municipals de la ciutat per a establir descomptes en les 
seves instal·lacions destinats a aquelles persones que es trobin en situació d’ERTO i a 
autònoms que hagin patit una reducció significativa de la seva facturació, al igual que ja 
es fa amb persones en situació d’atur.  
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Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
18. –  (M1923/1395) Instar al Govern Municipal a mantenir el pessebre de la Plaça Sant 

Jaume i a consensuar amb les associacions de pessebristes de la ciutat la 
col·locació  d’un pessebre tradicional ajustant les instal·lacions a les mesures derivades 
de la situació actual de pandèmia.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
19. –  (M1923/1416) Instar al Govern municipal a revisar les bases de la convocatòria dels” 

Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans” acordades pel Consell Científic que 
exclouen els investigadors i doctors de més de 40 anys que tinguin una vinculació 
permanent remunerada a temps complet amb un centre de recerca, universitat o 
escola de negocis. A més demanem que aquest premi no estigui finançat amb el fons 
covid.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
20. –  (M1923/1396) Quin és el grau d’aplicació del projecte Vincles en els districtes de la 

ciutat de Barcelona, quin és el nombre de dispositius mòbils i usuaris d’aquest 
projecte, i quin ha estat el pressupost assignat durant l’any 2019?  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
21. –  (M1923/1415) Quin ha estat el criteri que justifica el canvi del protocol de PCR a proves 

d’antígens per la detecció de positius Covid? Qui determinarà quan aplicar una PCR o 
test d’antígens i quin serà el criteri?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
22. –  (M1923/1408) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 

registre (M1923/447) aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 21 
de gener de 2020 amb el següent contingut: (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.  
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

23. –  (M1923/1390) Que el govern municipal informi sobre la proposició aprovada a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del passat més de juliol de 2020, amb el 
redactat següent: (M1923/1015) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports aprova: 
ampliar el Pla d’atenció per a la gent gran de la ciutat que viu de manera autònoma 
que es posi en funcionament el mes de setembre de l’any 2020, amb l’objectiu de 
combatre la solitud i l’aïllament i millori les seves capacitats comunicatives i qualitat de 
vida, i que inclogui: ·Potenciar els cursos que actualment l’Ajuntament ofereix a les 
persones grans de Tecnologies de la Informació i Comunicació en alguns districtes, que 
s’han vist interromputs per la crisi sanitària, i estendre’ls a tots els barris de la ciutat de 
Barcelona. Aquesta formació es imprescindible per reduir l’escletxa digital i augmentar 
les  competències en la utilització dels dispositius mòbils i tauletes per poder-se 
comunicar i fer tràmits (trucades, videotrucades i videoconferències, compres, recerca 
d’informació i gestions diverses). Oferir tallers que permetin identificar, gestionar i 
expressar les emocions sorgides durant el confinament i la pandèmia i dotar a les 
persones d’eines per a gestionar-les. Tots aquells altres aspectes que es consideri 
oportú per tal de difondre consells i suggeriments encaminats a millorar la qualitat de 
vida de les persones grans durant un possible nou període de confinament. Les 
activitats hauran de comptar amb una àmplia difusió que haurà d’incloure, a banda 
dels casals i espais de gent gran que estiguin en funcionament en aquell moment, els 
centres d’atenció primària, mercats municipals i la xarxa radars, així com altres espais 
que es considerin pertinents. Caldrà potenciar la possibilitat de realitzar aquestes 
activitats en espais a l’aire lliure, aprofitant que el clima ho permet en aquesta època 
de l’any, com poden ser els parcs i altres equipaments que permetin garantir una 
distància de seguretat adequada.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


