Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de maig de 2021
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
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
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,
per tal de reposar obres del catàleg perdudes o deteriorades, i, si és el cas, 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.Incorporar en la 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.- Estudiar les solucions
tècniques que permetin que la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern incorpori 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
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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,
en el desenvolupament de la futura estratègia municipal contra la soledat, a: 1.Impulsar programes i accions específiques contra la soledat per a les persones grans,
mitjançant mesures urgents per a la concienciació 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 a les
persones grans, dissenyi estratègies per afrontar-la personalment i propostes d'acció a
nivell col·lectiu. 2.- Hauran d'anar com a mínim dirigides 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 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 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.
EL SECRETARI GENERAL
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