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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 20 de setembre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de juliol 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:

5. – (M1923/4240) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER. Que pel 
curs vinent es remodeli la plaça Carme Simó per fer-ne un espai públic adequat a l’ús 
infantil —el seu públic principal i majoritari—, respectant els criteris d’accessibilitat i 
seguretat dels infants, de foment de la seva sociabilitat així com les possibilitats de 
participació individual i col·lectiva. SEGON. Que mentrestant i amb caràcter immediat, 
el districte assumeixi les reivindicacions de la comunitat educativa de l’escola Baixeras: 
és a dir, augmentar l’alçada del tancat, incrementar de la vigilància i neteja de l’espai i 
assegurar la salubritat i seguretat de l’entorn i del camí escolar. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/4258) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, insta el govern municipal 
a: 1- Avançar en la recuperació de un nomenclàtor femení, eliminant el greuge històric 
relatiu a la memòria de les dones. I visualitzant així el coneixement i les aportacions de 
les dones a la societat catalana i barcelonina. 2- Realitzar un estudi relatiu a l’actual 
nomenclàtor de la ciutat, en el que consti quina part d’aquest és relativa a personatges 
femenins i ha estat invisiblitzada per la falta de la presencia del seu nom o en no 
aparèixer el gènere femení. 3- Elevar a la ponència de nomenclàtor la proposta de 
modificació del nom en aquells carrers en el que s’ha invisibilitzat el gènere femení, 
com per exemple el carrer Tavern, el carrer Brusi, els Jardins de Moragas o el Turó de 
Monterols, entre d’altres. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/4251) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, davant l'augment dels 
casos de violències sexuals denunciats a Barcelona, insta el Govern Municipal a: 
Primer.- Augmentar els recursos econòmics i tècnics destinats a l'atenció de les 
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víctimes de violències sexuals durant els anys 2022 i 2023, fins a la posada en marxa 
del desdoblament dels serveis del SARA en 2024. Segon.- Garantir una atenció integral i 
un circuit específic per a la ciutat de Barcelona en l'atenció a les víctimes, incloent-hi 
l'assistència sanitària, l'assistència jurídica i el tractament psicològic en coordinació 
amb la Generalitat de Catalunya. 

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/4248) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a presentar un informe detallat de com s’ha realitzat el procés d’assignació de places 
escolars per al curs 2022 - 2023, quins han estat els criteris que s’han aplicat i quina 
solució donaran a aquelles famílies i alumnes que s'han quedat sense plaça. 
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