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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 18 d'octubre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de setembre de 2022 

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. – (M1923/4354) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que:El Govern 
municipal presenti, abans de finalitzar el 2022, el pla d’intervenció corresponent sobre 
l’actual manca de garanties del dret dels infants a la ciutat, concretament la que té lloc 
a l’espai públic, en els àmbits de la jugabilitat, la seguretat i la salubritat en els entorns 
escolars del districte de Ciutat Vella, especialment del barri del Raval. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/4368) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, abans de finalitzar 
el present any, un pla estratègic de protecció a les entitats socials, culturals i esportives 
dels increments de preus dels subministraments energètics on s’estableixi: a) 
L’establiment d’una línia d’ajuts específic i d’emergència per fer front als sobrecostos 
dels subministraments energètics. b) L’impuls d’ajuts i subvencions extraordinaris per 
la millora de l’eficiència energètica dels espais on les entitats socials desenvolupen els 
seus projectes. c) La constitució d’un pla d’ajuts, també extraordinari, per les entitats, 
fundacions, consells, clubs i empreses del sector social, cultural i esportiu que 
gestionen equipaments públics municipals per fer front als sobrecostos energètics que 
estan patint. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/4348) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a: Primer.- Ampliar i reforçar les mesures establertes amb l'objectiu d'ajudar les 
persones més grans de 65 anys a realitzar les gestions necessàries davant 
l'administració de l'Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica, pal·liant els efectes 
de la bretxa digital en aquest col·lectiu. Segon.- Establir uns horaris o dies específics per 
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atendre de forma prioritària les persones grans que tinguin dificultat per realitzar 
aquestes gestions, facilitant-los el suport tècnic necessari.

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/4362) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a instal·lar el pessebre tradicional a la Plaça Sant Jaume així com a publicar 
les bases i el pressupost de licitació previst per a la creació, muntatge i desmuntatge 
d’aquest pessebre. 

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona proposa 
l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Condemnar l'assassinat de la kurda Mahsa 
Amini a mans de la policia de la moral de l'Iran i demanar una investigació exhaustiva i 
independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les 
responsabilitats polítiques, civils i penals que en derivin. SEGON.- Mostrar la solidaritat 
amb les dones iranianes, amb totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de
discriminació, i amb els homes que comparteixen aquesta lluita. TERCER.- Condemnar 
qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la 
llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclamar la dissolució de la policia 
de la moral. QUART.- Condemnar l'empresonament de la periodista Nilufar Hamedi i de 
la resta de periodistes empresonats per haver informat sobre la mort d'Amini i exigir-
ne l'alliberament i el respecte per la llibertat de premsa i d'informació. CINQUÈ.-
Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europa que donin 
suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les dones per 
a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just. SISÈ.- Demanar a les 
institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin legislar o 
desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja 
que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin allà on siguin. 
SETÈ.- Lamentar la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones 
d'arreu del món, també a Barcelona, han de patir per l'ús del vel, i instar les institucions 
públiques municipals a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que 
puguin incórrer en aquesta persecució. VUITÈ.- Condemnar qualsevol forma de tortura, 
molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós. Així com l'ús partidista, 
ideològic, racista i islamòfob que es fa de l'assassinat de Mahsa Amini per validar 
discursos d'odi i discriminació. NOVÈ.- Traslladar els següents acords a les entitats de 
dones de la ciutat.  
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