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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'OCTUBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de setembre de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Elaboració de l’Estratègia municipal contra la Soledat.

Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

2. – (M1923/1294) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal en
l’àmbit  d’Esports  per  tal  d’informar  sobre  els  criteris,  mesures  i  recursos  en  què  es
concretarà el Fons COVID de salvaguarda del sector esportiu de Barcelona.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (2020-10/13) ACCEPTAR el càrrec de patró de la Fundació Privada Institut de Salut
Global de Barcelona, pel termini estatutari de 5 anys, un cop acordada la reelecció de
l’Ajuntament  de  Barcelona  pel  seu  Patronat  en  la  sessió  de  12  de  juny  de
2020.FACULTAR  l’Alcaldia  perquè  nomeni  el/la  representant  de  l’Ajuntament  de
Barcelona en el Patronat de la fundació esmentada.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)
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V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1280) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda proposar al
govern de la ciutat: a) Que encomani al Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona una diagnosi completa de la situació del català a la ciutat, que abasti, entre
d’altres, els àmbits socials, empresarials, professionals, educatius, i  comunicatius, d’us
social i aprenentatge. b) Que presenti una projecció a curt, mig i llarg termini de
l’evolució de l’ús social de la llengua catalana i les conseqüents mesures de protecció i
estímul.  c)  Que  renovi  les  polítiques  d’impuls  del  català  i  de  reconeixement  del  seu
valor patrimonial, social i personal  entre tots els grups socials i professionals, i
especialment entre els  nouvinguts  i  visitants.  d)  Que acompanyi  el  punt anterior  d’un
pla de comunicació que prestigiï l’ús i l’atractiu del català tan per als residents com per
als  visitants.  e)  Que  en  funció  de  les  constatacions  que  s’evidenciïn,  demanem  al
Govern de la Ciutat que impulsi un Pacte de Ciutat per la Llengua, liderat pel Govern
municipal, i participat pels diferents grups municipals amb representació al plenari, a
més del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i els diferents agents
econòmics i socials de la ciutat, per tal de prendre acció contra la davallada en l’ús de
la llengua, i impulsar-la de nou.

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1277) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal insti a l'IMEB i realitzi tots els mecanismes necessaris per la retirada de la
nova clàusula en els nomenaments de les persones suplents pel curs 2020-2021 de les
escoles bressols, que indica que: “en cas que s’ordeni el tancament de l’escola bressol
on  es  presta  presencialment  el  servei  d’educador/a  escola  bressol,  quedaran  sense
justificació la necessitat i la urgència que han originat la substitució transitòria del
titular”.

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/1259) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:1.- Expressar la
seva disconformitat amb la concessió del Premi Ciutat de Barcelona en la categoria
Audiovisuals l’any 2014, al documental “Ciutat Morta”. 2.- Instar a l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB) a procedir a la retirada del Premi Ciutat de Barcelona al
documental “Ciutat Morta” en la categoria Audiovisuals l’any 2014, així com a requerir
als guardonats per tal de que reintegrin la dotació econòmica del premi. 3.-
Condemnar  l’assassinat  per  motius  ideològics  del  veí  de  Saragossa  Víctor  Laínez,  i
traslladar  el  condol  d’aquesta  corporació  als  seus  familiars  i  amics.  4.-  Reiterar  el
recolzament  i  solidaritat  amb  la  Guàrdia  Urbana  i  especialment  amb  l’agent  ferit
greument el 4 de febrer de 2006, Juan José Salas Rodríguez, i la seva família.

 



CCM 10/20 DSocials 3/6

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

7. – (M1923/1275) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern
municipal, en tant que participa en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, a
presentar en el termini màxim d’un mes, un document que inclogui: el seguiment de la
Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran aprovada pel
Parlament de Catalunya i constituïda el 7 de juliol de 2020, l’informe d’avaluació de la
gestió Covid-19 de les residències de gent gran de Barcelona i un pla de contingència
pels  futurs  rebrots.  El  document  ha  d’informar  sobre:  Els  treballs  duts  a  terme  fins  a
dia d’avui per la Comissió d'investigació. La gestió de l’Ajuntament durant la pandèmia
a les  residències.  Quines actuacions s’han realitzat  i  quins resultats  s’han obtingut.  La
situació actual de les residències públiques i privades de la ciutat. Un pla de
contingència per a l’atenció a les residències de gent gran de la ciutat en el cas de nous
rebrots. Aquest pla és necessari que detalli quins seran els criteris clínics i
epidemiològics per a la gestió dels residents, quins seran els protocols, com es donarà
cobertura  a  l’atenció  social,  com  es  garantiran  els  materials  de  protecció  i  seguretat,
quines seran les mesures organitzatives i de reforç dels professionals, quines seran les
actuacions per combatre l’aïllament familiar i el deteriorament físic i psicològic,  i com
es farà el seguiment epidemiològic a les residències.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1295) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal
a: 1.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a ampliar la moratòria de llançaments a totes
les persones en situació de vulnerabilitat, siguin o no sobrevingudes arran de la
Covid19, de manera indefinida mentre existeixi una situació de crisi econòmica i social
com l’actual. 2.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a modificar l’article corresponent
de la  llei  d’enjudiciament civil  per  tal  que l’acreditació d’oferiment d’un lloguer  social
(tal  i  com  marca  el  Decret  17/2019  de  mesures  urgents  per  millorar  l’accés  a
l’habitatge)  sigui  una  condició  sine  qua  non  per  poder  interposar  una  demanda  de
recuperació  de  domini  d’un  immoble.  3.-  Instar  al  President  del  Tribunal  Superior  de
Justícia a convocar la Comissió de seguiment del protocol de llançaments de la ciutat
de  Barcelona,  per  tal  de  permetre  que  les  Oficines  d’Habitatge  de  la  ciutat  de
Barcelona siguin coneixedores dels procediments acceptats pels jutjats de primera
instància de la ciutat, davant demandes interposades per practicar un futur i possible
desnonament  a  efectes  de  poder  potenciar  la  mediació  i  l’acompanyament  als
afectats. 4.- A invertir els 50 milions d’euros acordats en la negociació d’aprovació del
Pressupost  municipal  del  2020,  en  l’adquisició  d’habitatge,  en  fer  que  totes  les
promocions fetes per l’IMHAB siguin de lloguer i en ampliar la plantilla de les Oficines
d’Habitatge  de  Barcelona,  reforçant  especialment  els  recursos  humans  de  l’equip  del
Servei  d’Intervenció  en  situacions  de  pèrdua  de  l’Habitatge  i/o  Ocupacions  (SIPHOS);
per tal de dotar a la ciutat de més recursos per fer front a la crisi habitacional que viu
la ciutat. 5.- Crear un pla estratègic real i ambiciós, de mobilització i creació
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d’habitatges  d’emergència  per  tal  d’optimitzar  els  recursos  municipals  disponibles  i
donar una sortida habitacional digne a totes les persones de la borsa d’emergència de
la ciutat.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/1296) Que l'Ajuntament de Barcelona trobi la fórmula adient en
l’acompanyament  d’AFANOC  per  tal  de  garantir  la  viabilitat  i  continuïtat  d’un  recurs
tan imprescindible com la Casa dels Xuklis.

10. – (M1923/1297) Que el Govern municipal posi en marxa un programa que permeti
col·locar, de manera progressiva, les llambordes stolpersteine en memòria dels
barcelonins  i  barcelonines,  de  naixement  o  d’adopció,  que  van  ser  víctimes  del
nazisme, amb la instal·lació, durant els propers mesos, de les llambordes en
homenatge a Francesc Boix, al número 17 del carrer de Margarit, a Mercè Núñez
Targa, al número 5 del carrer de Santa Anna, i a 7 o 8 conciutadans i conciutadanes
representatius  dels  col·lectius  que  van  patir  la  repressió  del  nazisme,  com  ara  l’exili
republicà, la comunitat jueva, els Testimonis de Jehovà, el poble gitano o el col·lectiu
LGTBI. Tot això en col·laboració amb el Memorial Democràtic de Catalunya i amb la
participació de les Taules de la Memòria Històrica dels districtes i les entitats
memorialistes.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/1281)  Que  l’Ajuntament  promogui  des  de  l’Agència  de  Salut  Pública,  una
enquesta de Salut Mental de la Ciutat de Barcelona que ens permeti poder detectar els
condicionants que afecten en la salut mental que té la població i permeti establir
accions de millora compartides amb totes les administracions i entitats implicades.

12. – (M1923/1282) Que el govern convoqui abans de finalitzar el mes d’octubre una reunió
amb els Grups Municipals per presentar l’estratègia que té la ciutat en la lluita contra
el  VIH:  Què s’ha fet  en aquests 5 anys per tal  d’assolir  els  compromisos adquirits  a la
Declaració de Paris signada l’any 2015 i quina estratègia es pensa seguir a partir d’ara.

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/1278) Que el Govern Municipal doni suport econòmic i logístic al projecte
“Jornades d’Artesania al Poble Espanyol”, que té previst realitzar-se durant aquest any,
per tal de refermar l’activitat artesana i potenciar el recinte del Poble Espanyol com a
referent en l'oferta cultural de la ciutat.

14. – (M1923/1303) Que el govern de l'Ajuntament de Barcelona insti al Consell de Cultura i
realitzi les accions necessàries per procedir a la retirada del Premi Ciutat de Barcelona
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al documental Ciutat Morta, i que insti als productors del documental a la devolució de
l'import de 7.000 euros corresponents a aquest premi.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/1293)  Que  el  Govern  municipal  presenti  en  el  termini  d’un  mes,  un  Informe
que reculli les dades corresponents als ensenyaments de règim general (educació
infantil de primer cicle, primària, ESO, batxillerat, formació professional i educació
especial i inclusiva) de la ciutat de Barcelona per a aquest nou curs escolar, desglossat
per districtes,  nombre de docents,  ràtios  d’alumnes/grup,  ajuts  de menjador escolar  i
construcció de nous centres educatius.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. – (M1923/1273) Que el govern municipal elabori, en coordinació amb les entitats del
tercer sector, un mapa actualitzat de la  pobresa a Barcelona que detalli les persones
que es troben en situació vulnerable per districtes i barris de la ciutat.

17. – (M1923/1274) Que el govern municipal presenti una actualització del Pla salut mental
Barcelona  2016  –  2022  que  tingui  en  compte  l’impacte  de  la  Covid-19  en  la  salut
mental de les persones.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1292) Quines actuacions portarà a terme aquest Govern Municipal respecte  a
les més de 470 obres pictòriques incautades per la Guàrdia Civil i que constitueixen el
llegat que va fer Julio Muñoz Ramonet a la ciutat de Barcelona?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/1283) Que el govern municipal informi sobre la previsió de constitució
d’aquesta  Comissió  de  Seguiment  i  Avaluació  que  demanava  el  prec  acceptat  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de novembre de 2019 amb  el
següent contingut: Que el govern municipal constitueixi de manera urgent la Comissió
de Seguiment i  Avaluació de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció pública
en  sòl  urbà  consolidat,  tal  com  va  acordar  en  el  Consell  Plenari  de  l’Ajuntament  de
Barcelona a la sessió del 28 de setembre de 2018.

VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals

 


