Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2021
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 18 de maig de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i noves centralitats.
c) Informes

2. –

Ampliem espais educatius als barris per escoles i instituts.
d) Compareixences Govern municipal
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:

3. –

(M1923/2212) Amb l'objectiu de donar el suport municipal al sector dels llibreters de
vell de la ciutat, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: PRIMER.- Promoure, en el marc de la política de desenvolupament de les
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col·leccions de la Xarxa de Biblioteques Municipals, la compra de llibre històric per part
del Servei d'Adquisició Bibliotecària (SAP) del Consorci de Biblioteques de Barcelona,
no només per tal de reposar obres del catàleg perdudes o deteriorades, sinó també a fi
de contribuir a la recuperació i preservació del nostre extraordinari patrimoni
bibliogràfic, d'acord amb els principis del Manifest de la UNESCO sobre la Biblioteca
Pública 1994. SEGON.- Consignar de forma explícita en les bases de qualsevol
convocatòria pública de contractació de subministrament de fons bibliogràfics de
l'Ajuntament la possibilitat d'adquisició de llibre històric o patrimoni bibliogràfic.
TERCER.- Estudiar la possibilitat que l'ICUB estableixi un acord amb els llibreters de vell
perquè forneixen periòdicament de fons bibliogràfics patrimonials els arxius, museus i
altres centres culturals municipals. QUART.- Aportar les solucions tècniques adients
perquè la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern pugui connectar el seu enllumenat a la
xarxa pública, com succeïa fa uns anys, un sistema més sostenible i ecològic que els
actuals generadors elèctrics de combustible fòssil, en el ben entès que el Gremi de
Llibreters de Vell de Catalunya assumirà el cost del consum de la Fira. CINQUÈ.Reconèixer la condició de professionals del sector cultural als paradistes del Mercat
Dominical de Sant Antoni i a l'Associació Professional del Mercat del Llibre Dominical
de Sant Antoni i, per tant, la possibilitat que accedeixin als ajuts i subvencions de
l'ICUB, de la mateixa manera que poden actualment presentar-se a les convocatòries
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona en tant que paradistes d'un mercat
municipal.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
4. –

(M1923/2217) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que, en el marc
del Pacte per la Cultura, l'ICUB presenti, abans de desembre 2021, amb la col·laboració
del Consell de Cultura, de Turisme i Indústries Creatives, i tots els agents públics,
comunitaris i privats del sector, un Pla integral de renovació del projecte museístic de
la ciutat amb l'objectiu de convertir Barcelona en un referent museístic a nivell local,
català i internacional.
Del Grup Municipal Ciutadans:

5. –

(M1923/2228) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal
a: 1. Impulsar un "Programa específic contra la soledat per a les persones grans", a
través de mesures urgents per a la conscienciació i la sensibilització al conjunt de la
població sobre el fenomen de la soledat no desitjada, que ajudi a donar, a conèixer i
prevenir les seves causes i conseqüències, especialment aquella que afecta les
persones grans, dissenyi estratègies per afrontar-la personalment i propostes d'acció a
nivell col·lectiu. 2. El Programa específic per combatre la soledat no desitjada en
persones grans, haurà d'anar com a mínim dirigit a: a) Desenvolupar programes per
detectar persones en situacions de risc de patir solitud no desitjada. b) Desenvolupar
un programa d'acompanyament de les persones grans que pateixen solitud no
desitjada. c) Desenvolupar propostes relacionades amb l'habitatge, la convivència i les
relacions socials per afrontar la soledat no desitjada. d) Desenvolupar propostes
relacionades amb la sensibilització i educació sobre la soledat. e) Desenvolupar
propostes relacionades amb el foment de la participació. f) Incentivar i promocionar
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polítiques públiques per lluitar contra la soledat no desitjada. g) Implementar mitjans
tècnics i professionals necessaris per augmentar les habilitats socials de les persones
grans. h) Incentivar la conscienciació i la participació a través dels canals d'informació
sobre la necessitat d'incrementar el nombre de voluntaris i agrair la funció inestimable
que realitzen. i) Augmentar les oportunitats d'interacció social de les persones grans.
Del Grup Municipal Partit Popular:
6. –

(M1923/2238) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern
municipal a presentar, en el termini de 4 mesos, el Pla Municipal de família que
desenvolupi una política d'atenció integral, de protecció i suport a les famílies que
impulsi i coordini adequadament totes les polítiques transversals d'atenció a la família
dutes a terme pel Govern Municipal.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. –

(M1923/2222) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal
a presentar abans que s'iniciï el nou curs escolar: - L'avaluació de l'impacte que la nova
tarifació social ha tingut en les famílies des de la seva implementació. - El compromís
del Govern Municipal d'adaptar la tarifació social de les escoles bressol públiques a la
situació actual de les famílies que estan patint les conseqüències de la pandèmia.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. –

(M1923/2221) Que el govern municipal agilitzi el manteniment i la rehabilitació del
parc públic municipal d'habitatge de Ciutat Vella, comprometent-se a prioritzar els
edificis amb situacions d'inseguretat, insalubritat i innaccessibilitat; establint un
calendari real i públic per afrontar les rehabilitacions i obrint una línia directe de
contacte amb el veïns i veïnes afectades.

9. –

(M1923/2213) Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï una campanya coordinada amb les
entitats socials i culturals, esportives, juvenils i de salut amb l'objectiu de promoure un
model d'oci saludable, que pugui tenir en compte la prevenció i l'educació quant als
trastorns de conducta alimentària.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. –

(M1923/2218) Que l'Ajuntament dissenyi amb caràcter urgent un pla per conèixer
impacte de la nova tarifació de l'electricitat en la vida de la ciutadania de Barcelona i
poder, si s'escau, dissenyar accions compensatòries. El Pla haurà d'incloure: Una
campanya de visibilització davant de la ciutadania dels punts d'assessorament
energètic, per tal que coneguin el servei i es puguin adreçar, si cal. Un informe,
que haurà de ser presentat abans de finalitzar l'any 2021 en aquesta comissió, de les
demandes rebudes aquests primers sis mesos de canvi de tarifa, perfils de demandes
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rebudes i de nous usuaris, en comparació amb els sis mesos anteriors i els perfils de
demandes rebudes i de nous usuaris, i accions fetes per l'Ajuntament en aquest
període.
11. –

(M1923/2219) Que el govern municipal detalli les accions que ha dut a terme per
intentar evitar el tancament de l'Skating Club Barcelona i, en cas que cap d'elles hagi
estat reeixida, iniciï les gestions necessàries per adquirir la instal·lació per no perdre un
equipament esportiu singular i històric de la ciutat.
Del Grup Municipal Ciutadans:

12. –

(M1923/2230) Que el Govern Municipal reforci els equips socials amb personal i
mitjans adequats per poder atendre l'enorme augment de necessitats que ha ocasionat
el Covid-19, perquè puguin fer la seva feina amb eficiència, respectant els horaris
laborals en cada cas i puguin conciliar la vida laboral i familiar, així com que es revisin
els casos que encara puguin estar pendents de vacunar, a l'ésser en gran part unes
situacions de risc, per la interacció social directe i permanent que el seu treball els
requereix.
Del Grup Municipal Partit Popular:

13. –

(M1923/2239) Instar al Departament d'Educació a què conjuntament amb el Consorci
d'Educació presentin un Protocol d'actuació que reculli les mesures d'acompanyament
emocional en els centres educatius en els quals constin denúncies per violència.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

14. –

(M1923/2223) Instem al govern municipal a presentar un informe mensual sobre
l'estat de compra venda d'immobles i els plans previstos del govern municipal en
exercici del dret de tanteig que ostenta l'Ajuntament de Barcelona en virtut de les
normes urbanístiques de la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració
de l'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:

15. –

(M1923/2231) Quins avanços i beneficis s'han aconseguit en el sector dels clubs
esportius a través d'aquest primer pla de xoc de 3 milions d'euros, així com amb les
seves prioritats en la concessió? Estan previstes més ajudes per a aquest sector: amb
quins objectius, dates i pressupost?
Del Grup Municipal Partit Popular:

16. –

(M1923/2237) Quin és el capteniment del govern municipal respecte el futur i els usos
de l'espai de la Monumental?

CCM 6/21 DSocials

4/5

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
17. –

(M1923/2225) Quantes persones a la ciutat de Barcelona estan pendents que se'ls
realitzi el seu Programa Individual d'Atenció i quina és la previsió per agilitzar el servei i
evitar l'espera?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. –

(M1923/2220) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del següent
prec: (M1923/1697) Que s'incorpori la pràctica, dinamització i promoció esportiva dins
de la nova edició del Pla de Barris, com un nou eix d'actuació i com a àmbits d'acció i
que, per tant, es realitzin accions en els barris que formen part del Pla de Barris, en
col·laboració amb el teixit esportiu dels barris en qüestió.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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