Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2020
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 18 de febrer de 2020
II) Part Informativa

a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. –

(M1923/792) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’Ajuntament
de Barcelona per tal d’explicar quina valoració es fa de l’estratègia duta a terme per
part de l’Ajuntament per atendre les persones sense llar durant el confinament, quines
mesures es plantegen a partir d’ara i quin treball es preveu fer amb les entitats que
treballen en l’àmbit de les persones sense llar per acordar accions compartides i
efectives.
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
2. –

(M1923/773) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a
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l’Ajuntament de Barcelona a abordar la crisi derivada de la pandèmia i el confinament
de forma global i amb perspectiva de gènere, i duent a terme les següents mesures: 1.
Obtenir, gestionar i analitzar les dades d’aquesta emergència sanitària i les seves
repercussions a nivell municipal amb indicadors que aportin dades desagregades per
sexe i origen, per no perdre de vista la perspectiva de gènere i poder analitzar
l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe i de procedència. Serien
les dades relatives a l’àmbit sanitari, econòmic, laboral, del treball no remunerat de
cures, de violència masclista, entre altres. 2. Pal·liar les situacions econòmiques
extremes i l’endeutament de les famílies, sufragant despeses bàsiques de la llar
(hipoteques/lloguers, subministraments dels habitatges, etc.), per reduir el risc de
pobresa femenina.Cal informar i difondre bé els ajuts disponibles perquè les persones
que ho necessiten se’n puguin beneficiar. 3. Per poder compaginar el teletreball i les
cures durant el període de confinament, oferir l’opció d’una reducció remunerada de
fins al 50% de la jornada laboral a mares o pares treballadores de l’Ajuntament i
empreses públiques municipals per tenir cura de menors de 16 anys o persones a
càrrec fins que obrin centres escolars i centres d’atenció a la gent gran i dependent,
amb especial atenció a les famílies monoparentals.Aquestes famílies monoparentals
tindran preferència quan entrin en funcionament els serveis municipals mínims: llars
d’infants, centres oberts, obertura parcial dels centres educatius, etc. Per aquells
treballadors i treballadores de serveis essencials municipals que tenen persones a
càrrec, flexibilitzar-los la jornada laboral per poder compatibilitzar feina i tasques de
cures. I per tal que les mesures de conciliació puguin fer-se extensives a tota la
població, instar el govern espanyol a posar en marxa mesures laborals estables que
permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors,
mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies.
4. Injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el
mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i
de la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés.
En aquest sentit, i en el marc de l’estat d’alarma, instar el govern espanyol a garantir
els drets de tota la ciutadania amb permís de treball, i regularitzar les persones que
estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de treball.
5. Reforçar i ampliar els equips d’atenció a la violència masclista per minimitzar el risc
d’exposició de moltes dones a la violència masclista i evitar llistes d’espera, en previsió
d’un probable increment de casos durant el desconfinament. Alhora, mantenir les
subvencions, convenis i contractes a les entitats feministes que treballen amb dones
víctimes de violència masclista, per evitar que morin els projectes, la vida de les
entitats i els objectius d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. –

(M1923/793) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal
a: Presentar, de manera urgent, una línia d’ajuts extraordinària destinada als diferents
clubs, entitats i empreses esportives que gestionen equipaments esportius a la ciutat,
amb la finalitat de poder desenvolupar les actualitzacions necessàries recomanades
per les autoritats sanitàries, per tal de garantir el distanciament social adequat i una
pràctica esportiva segura. I, alhora, es faciliti un protocol d’actuació, elaborat
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juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, destinat als gestors
d’equipaments esportius públics i privats on mostri els passos a seguir si apareix algun
cas sospitós o confirmat de COVID a les mateixes instal·lacions.

Del Grup Municipal Ciutadans:
4. –

(M1923/779) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal,
dins el seu Pla d’Emergència Social, a que garanteixi l’accés a l’alimentació de les
persones que ho necessitin, posant en marxa les següents mesures: - Augmentar les
targetes Barcelona Solidària. - Coordinar- se amb les diferents entitats que col·laboren
i treballen pel repartiment d’àpats per a ampliar els espais i els horaris de repartiment
de menjar amb l’objectiu d’evitar les cues i el contagi del virus. Garantir que les
persones no s’han de desplaçar fora del districte on viuen en els dies festius. - Ampliar
i flexibilitzar els horaris dels menjadors socials. - Augmentar els programes de detecció
de persones grans o dependents que necessitin el servei d’àpats a domicili. -Garantir
que arriben a les famílies les targetes moneder que substitueixen a les beques
menjador.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Partit Popular:
5. –

(M1923/803) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
d’Espanya de forma urgent a formalitzar el conveni de capitalitat cultural i científica
amb l’Ajuntament de Barcelona previst a l’acord signat el passat 7 de febrer, i a
programar el calendari de les aportacions per tal de destinar els 25 milions d’euros
compromesos, que contempla el finançament per part de l’Estat, d’infraestructures i
projectes culturals i científics, incloent-hi les necessitats derivades de la crisi del COVID19

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
6. –

(M1923/800) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Consorci
d’Educació de Barcelona, com a ens públic sorgit de la voluntat de cooperació entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, a demanar a la Generalitat de
Catalunya un pla d’ajut per totes les escoles concertades de Barcelona. Aquest pla ha
d’incloure: - La liquidació del deute de la Generalitat amb les escoles concertades. Ajudes econòmiques als centres per fer front al tancament prematur al que s’han vist
exposats. - Les tasques de desinfecció i el material de protecció i de seguretat per
poder obrir les portes dels centres. - Test al personal docent i auxiliar del centre per
garantir la seguretat dels infants, personal i famílies. - Suport per poder obrir les
portes per fer el tancament escolar encara que no es puguin reprendre les classes. Demanem un pla que tingui la voluntat de minimitzar l'impacte econòmic i social de
l’actual crisi, que asseguri la supervivència dels centres concertats en favor del
professorat, dels alumnes i de les seves famílies i, en definitiva, del sistema educatiu
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de Catalunya.

c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
7. –

(M1923/775) Que especialment aquest estiu el Govern municipal recolzi
econòmicament a les entitats del lleure, ampliant la dotació de les beques i criteris,
reforçant el seu finançament i que faciliti i acompanyi en l’organització d’activitats de
lleure a la ciutat obrint i ampliant la programació dels equipaments municipals i
programes com el de patis oberts, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats
dels infants i adolescents i vetllar per la salut i el benestar emocional dels infants,
adolescents i joves de Barcelona, i les seves famílies.

8. –

(M1923/774) Que l'Ajuntament de Barcelona emeti una línia especial d'ajuts per a les
entitats socials que estan col·laborant en l'atenció a les persones afectades per la crisi
de la COVID19, per tal de compensar el sobreesforç que això els ha comportat, i
garantir-ne la liquiditat i imprescindible continuïtat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/786) Amb caràcter d’urgència, que el Govern municipal, d’acord amb les
institucions pertinents, proposi un pla de xoc per contrarestar les pèrdues comercials
dels equipaments culturals de capitalitat de la ciutat, tant per aquest exercici com pel
vinent.

10. –

(M1923/790) Elaborar, de manera dialogada amb el sector, una estratègia de suport
explícit a les llars d’infants privades de la ciutat de Barcelona amb mesures concretes
pressupostades i que ho presentin a la propera comissió de drets socials, cultura i
esports del mes de juny.

Del Grup Municipal Ciutadans:
11. –

(M1923/781) Instem el Govern Municipal a incloure en el grup de treball sobre Cultura
del Pacte per Barcelona la revisió de l’import de l´IBI pels locals dedicats a les activitats
escèniques culturals i a rebaixar la taxa d’ocupació de la via pública per a la realització
d’activitats culturals.

12. –

(M1923/780) Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Consorci d’Educació, del que
forma part, a ingressar la quantitat descomptada de les targetes moneder
corresponents a les beques menjador destinades a les famílies que ho necessiten, i
que es comprometi a que no es repeteixin situacions com aquesta.
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Del Grup Municipal Partit Popular:
13. –

(M1923/801) Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Consorci d’Educació a donar
material sanitari així com la desinfecció dels centres públics i concertats de la ciutat de
Barcelona per al període de la preinscripció presencial que es realitzarà els dies 19 a 22
de maig d’enguany.

14. –

(M1923/802) Que el Govern Municipal presenti una mesura de govern en el proper
Plenari amb totes les propostes de present i de futur del sector cultural, i si s’escau del
turístic.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
15. –

(M1923/798) Que en el termini màxim d’una setmana, l’Ajuntament faci un comunicat
públic d’un pla d’actuació per la possible obertura de les escoles bressol de Barcelona
a mitjans de juny. El pla ha de definir quan podran obrir els centres i amb quines
condicions ho podran fer. Quins seran els protocols de seguretat i els materials
protecció i d’higiene que hauran de disposar i quines actuacions per condicionar els
espais seran necessàries. Demanem que el pla contempli, a més, la realització de les
proves test covid-19 a tot el personal docent i auxiliars per poder garantir la
tranquil·litat de les famílies que vulguin portar-hi els seus fills.

16. –

(M1923/799) Que el Govern municipal mantingui la taula de diàleg amb el
Departament de Salut més enllà de l’abordatge del desconfinament, com a espai de
coordinació i transparència pels temes de salut de la ciutat, particularment per les
residències de gent gran, fins que es recuperi una completa normalitat. Que
l’Ajuntament aprofiti aquest diàleg per demanar que les residències passin a ser
competència permanent del Departament de Salut de la Generalitat. I que, un cop
aprovada al Parlament la proposta per la creació de la comissió d’investigació sobre les
residències, el Govern municipal informi sobre el seu desenvolupament.

d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
17. –

(M1923/791) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 19 de novembre
amb el següent contingut: (M1923/255) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
insta al Govern Municipal a desplegar, a traves de l’ICUB i altres organismes implicats,
amb la col·laboració del Consell de Cultura de la Ciutat, de BCN Activa, Turisme i
Industries Creatives i tots els agents públics, comunitaris i privats de la ciutat, un
“Pacte per la Cultura de Barcelona” de caràcter estratègic que promogui la implicació
de tots els agents públics i privats del sector per potenciar el conjunt dels àmbits
culturals de la ciutat, convertint-los en referents locals i internacionals per contribuir a
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la millora del consum cultural, al lligam entre la cultura i l’educació, al lligam amb la
participació i la cohesió social i la prosperitat i benestar dels ciutadans. Per això,
proposem encarregar a l’Institut de Cultura la concreció d’objectius, el disseny de
l’estratègia i el desplegament de la iniciativa amb caràcter d’urgència, aportant un full
de ruta calendaritzat i pressupostat al Plenari Municipal en un termini màxim de tres
mesos. També es demana crear una Comissió d’impuls de regidors, amb representats
de tots el partits, destinada a promoure la iniciativa de la manera més eficaç i
acordada possible.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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