Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2021
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 16 de març de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

BcNFemTech: per l'equitat de gènere al sector TIC.

2. –

Pla per a l'educació i la criança de la petita infància.
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. –

(M1923/1956) Que comparegui el responsable de polítiques socials de l’Ajuntament de
Barcelona per tal d’explicar com s’ha desenvolupat el programa Alimenta i la gestió
que s’ha fet per part de l’Ajuntament.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Nou Barris

4. –

(21XF0310 I 21XF0200) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núms.
21XF0310 i 21XF0200, pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i
amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries
en l’annex indicades.
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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 Junts per Catalunya:
5. –

(M1923/1989) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Instar al govern
municipal a crear immediatament un grup de treball amb els grups municipals, amb
l’objectiu d’impulsar un gran acord polític que permeti protegir la gestió
d’equipaments esportius municipals i reforçar el model Barcelona en l’àmbit esportiu.
Tenint en compte, les competències de la ciutat en base la seva Carta Municipal, així
com aprofundint en el marc legal vigent, les concessions dels equipaments municipals
que sortiran a concurs públic properament i les acciones oportunes que es puguin
desenvolupar des del municipi per protegir el Model Barcelona i instar a les altres
Administracions si és necessari, per tal de blindar aquest model d’èxit en la gestió
esportiva, basat en la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil i esportiva de la
ciutat.

Del Grup Municipal Ciutadans:
6. –

(M1923/1947) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) i amb les diferents regidories, es comprometi a garantir les eines necessàries
per a l’accessibilitat a persones amb diversitat auditiva en els diferents actes
institucionals i activitats promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, com per exemple
garantir la interpretació en llengua de signes i la transcripció dels continguts en les
comissions, audiències públiques i plenaris de ciutat i els específics de cada districte.

Del Grup Municipal Partit Popular:
7. –

(M1923/1985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal a elaborar, juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials un
Reglament del servei d’atenció domiciliària que detalli i concreti totes aquelles
qüestions que tinguin incidència en la concreció dels serveis, així com els mecanismes
de control i seguiment de la qualitat en la prestació del servei d’atenció domiciliària.
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
8. –

(M1923/1954) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a presentar un anàlisi de necessitat i idoneïtat del projecte d’ampliació de la xarxa
municipal d’escoles bressol, tenint en compte les dades actualitzades i la distribució de
l’oferta i demanda de places 0 – 3 anys públiques i privades existent per districtes i
barris de la ciutat, i a presentar un estudi d’impacte de l’ampliació de les 13 noves
escoles bressol municipals.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. –

(M1923/1972) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar
suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados d'una llei estatal,
després de la feina realitzada pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la
igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió
de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats
estructurals que encara pateixen les persones trans*. Segon.- Donar trasllat d'aquests
acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la
Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del
Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació
Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

10. –

(M1923/1983) Seguint les recomanacions de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels
Acords del Pacte de Toledo, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.
Instar el govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, a realitzar una auditoria
dels Comptes de la Seguretat Social, perquè “la ciutadania tingui una imatge fidedigna
de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper
que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar.”
Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les denominades despeses
impròpies a càrrec de les cotitzacions socials. 2. Instar el govern de l’estat a que, una
vegada establerta aquesta quantia, estudiï mecanismes de mecanismes de
compensació adequats a la Caixa única de la Seguretat Social.

c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. –

(M1923/1974) Que es realitzin avaluacions d’impacte en la infància a les polítiques
públiques i a les mesures de govern municipals que s’hagin de desenvolupar a la ciutat,
per tal de conèixer a priori els efectes que tindran sobre els nens i nenes.
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12. –

(M1923/1973) Que el Govern municipal presenti, en el termini d’un mes, un informe
detallat en què s’especifiquin les direccions dels equipaments culturals municipals i
dels consorcis i fundacions de caire cultural en què hi participa l’Ajuntament que estan
vacants actualment o que es preveu que quedin vacants enguany, el calendari estimat i
el tipus de concurs per a proveir-les, la categoria laboral, les funcions a desenvolupar i
els requisits de les persones candidates previstos per a cadascuna de les places, així
com els objectius que l’Ajuntament assenyala per a cada equipament, ja sigui municipal
o participat, i que serien la base de futurs contractes programa. Si el Govern municipal
no considera necessari, de moment, treure a concurs la direcció d’algun equipament,
com sembla ser el cas de la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats, volem conèixer la
raó d’aquesta decisió i la fórmula triada per a garantir la governança en cada cas.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. –

(M1923/1958) Que el govern convoqui, en el termini màxim de un mes, una sessió de
treball amb els Grups municipals i que prèviament es faci arribar als grups un informe
de l’Oficina d’assentaments irregulars (OPAI) sobre la situació dels assentaments a la
ciutat de Barcelona, per tal de poder debatre’l a la sessió

14. –

(M1923/1990) En referència als Fons Next Generation, conèixer, per escrit, quines
Manifestacions d’Interès ha presentat l’Ajuntament de Barcelona als Ministeris, per al
sector cultural. La informació ha d’incloure la quantitat global que s’ha demanat,
desglossada per sectors culturals; l’impacte sobre el treball, la facturació i els públics
que s’ha marcat com objectius; quin organisme, departament o comissió farà
seguiment de la gestió d’aquests fons, des de la petició fins la rebuda, distribució i
avaluació del seu efecte; i finalment, quin impacte s’ha previst que tingui en el Pla
Estratègic que s’ha de derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona.
Del Grup Municipal Ciutadans:

15. –

(M1923/1949) Que el Govern Municipal insti el Consorci d’Educació de Barcelona, del
que forma part, a presentar de manera immediata un informe als Grups Municipals on
s’aclareixin les greus anomalies manifestades per l’informe de la Sindicatura de
Comptes respecte del seu exercici pressupostari corresponent a 2018.

16. –

(M1923/1948) Instem el Govern Municipal que, en el termini màxim de tres mesos,
presenti les mesures que portarà a terme per tal d’eliminar la bretxa salarial existent
entre les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Barcelona.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Partit Popular:

17. –

(M1923/1986) Quin ha estat el cost en publicitat i en l’organització dels actes previstos
a la “Primavera Republicana” que aquest any commemorava el 90 aniversari de la
proclamació de la Segona República?
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18. –

(M1923/1987) Quines aportacions, informes o actes de participació, a tots els
nivells, s’han tingut en compte per tal de definir els usos previstos en l’equipament
Muñoz Ramonet
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. –

(M1923/1991) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la
proposició aprovada en la Comissió del mes de febrer del 2021 amb el següent
contingut: (M1923/1700) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Redefinir els objectius i les competències de BCN Plató o BCN Film Comission; Reforçar la política de rodatges a la ciutat; - Dotar a l’ICUB de totes les competències
per reforçar la indústria audiovisual (publicitària, fotogràfica, cinematogràfica,
documental...); - Definir un pla de cooperació amb els sectors privats i fer de la ciutat,
de nou, un bon exemple de cooperació públic-privat, integrant associacions com la
Federació de Productors Audiovisuals, el Parc Audiovisual Catalunya, el Clúster
Audiovisual de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’ICEC, entre
d’altres; - Establir sinèrgies amb institucions educatives com l’ESCAC i l’EMAV entre
d’altres; - Promoure l’atracció de plataformes com HBO, Netflix o altres; - Delimitar un
pla d’equipaments audiovisuals que facin guanyar competitivitat internacional; Modelar un calendari i pressupost, i un sistema d’avaluació del progrés; - Encabir totes
les anteriors línies d’actuació, de manera immediata, en el context del Pla Estratègic
que se’n ha de derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona; - I tenir en compte
l’aposta de Barcelona i Catalunya com motor de l’audiovisual i el videojoc del Sud
d’Europa, tal i com s’especifica al punt 2 del Next Generation Catalonia.
Del Grup Municipal Ciutadans:

20. –

(M1923/1950) Que el Govern Municipal informi sobre l’estat d’execució del prec
acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el passat 18 de febrer de 2020,
amb el següent contingut: (M1923/554) Instar al govern municipal a presentar en el
termini de 3 mesos un pla de rehabilitació dels espais i equipaments culturals que
estan deteriorats o infrautilitzats a la ciutat de Barcelona.
Del Grup Municipal Partit Popular:

21. –

(M1923/1988) Que s’informi de l’estat d’execució del prec de grup municipal popular
atès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acceptat a la sessió de 16 de juny
de 2020 (M1923/920) amb el següent contingut: (M1923/920) Instar al govern
municipal, mitjançant l’ICUB, a fer en el termini de sis mesos, una proposta d’ús, que
incorpori una calendarització del Teatre Arnau de Barcelona.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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