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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a

produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/563) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern

Ricart al Campus de les Arts; 2. Demanar a la Universitat de Barcelona, com a líder del
projecte, el compromís de tancar els acords de finançament necessaris per a la
rehabilitació de les antigues naus fabrils abans de finals del mes de setembre de 2020;

desenvolupament del Campus de les Arts.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/556) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Proposar al
Consorci de Biblioteques de Barcelona i al propi govern de la ciutat recuperar el Llibre

pressupostària, calendarització i execució contra el pressupost 2020 i anys següents
del mandat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/552) La Comissió de Drets socials, Cultura i Esports acorda instar al govern

mares i a fills menors de 3 anys en situació de vulnerabilitat .
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Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/557) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a que en el termini de sis mesos  presenti un informe sobre  la possibilitat de

Montjuic.                                   

Declaracions Institucionals

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Expressa la seva solidaritat

i els assajos amb armes nuclears. 2. Exigeix als estats del món que es comprometin

Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats

Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure

tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el
medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes

aprovat per les Nacions Unides.

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoda: Primer: Manifestar la ferma
defensa de la salut sexual com a part integrant dels drets humans fonamentals i com a
contribució a una societat més justa per a totes les persones. Segon: Continuar

pugui exercir en plena llibertat, independentment dela Identitat, expressió de gènere
o orientació sexual. Tercer: Incrementar els esforços per tal de sensibilitzar i fomentar

transmissió sexual i difondre els recursos existents que permetin un ràpid diagnòstic i

existents a la ciutat sobre salut sexual que treballin des dels Drets Sexuals i
Reproductius i la perspectiva feminista i de diversitat sexual. Cinquè: Continuar donant

i reproductius de la ciutadania.
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