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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 20 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 12 de juliol de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Mesurament de la inversió pressupostaria en la infància dels pressupostos aprovats al 
2021 de l’Ajuntament de Barcelona. 

2. – Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la 
interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança”. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/4261) Que comparegui el responsable municipal de l'Àrea d'Educació de 
l'Ajuntament de Barcelona per donar explicacions sobre les circumstàncies i les 
actuacions dutes a terme, per part del Govern Municipal, per a l'inici del curs escolar 
2022-2023 en tots els nivells educatius.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (20220246) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’any 2022: 0100/22699/23151, 
0100/22732/23144, 0100/22699/23151, 0100/22732/23132, segons el detall que 
consta al expedient document Annex I, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors. 
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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:

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 el considerable 
augment dels casos de violències sexuals denunciats a Barcelona, insta el Govern 
Municipal a: Primer.- Augmentar el nombre de professionals especialitzats en l'atenció 
de les víctimes de violències sexuals i ampliar els mitjans econòmics i tècnics d'aquesta 
àrea durant els anys 2022 i 2023 fins a la posada en marxa del desdoblament dels 
serveis SARA-1 i SARA -2 el 2024. Segon.- Garantir una atenció integral al projecte 
d'ampliació del servei d'atenció a les víctimes, incloent-hi l'assistència sanitària, 
l'assistència jurídica i el tractament psicològic.

Del Grup Municipal Partit Popular:
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8. – (M1923/4266) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Rebutjar els 
barracons amb els què l’actual govern iniciarà el curs escolar 2022-2023. 2.- Instar al 
Govern Municipal a que, d’acord amb la Generalitat de Catalunya, presenti, en el 
termini de 4 mesos, un nou pla d’execució i una calendarització que recullin la previsió 
de substitució dels actuals barracons de la ciutat de Barcelona per construccions que 
permetin ubicar a tots els alumnes en les millors condicions, i que doni compliment als 
equipaments pendents del Pla d’equipaments educatius 2008-2011. 

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. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/4257) Que des de l’Ajuntament de Barcelona es garanteixi la viabilitat i 
continuïtat del projecte, tal i com està plantejat, de Rebost Solidari de l’entitat Gràcia 
Participa, del qual en depèn l’alimentació i altres productes bàsics de les persones 
usuàries derivades pels serveis socials municipals. 

11. – (M1923/4259) Que el govern municipal es comprometi a no reduir l’espai dedicat a 
usos esportius del Centre Municipal de Vela un cop feta la remodelació de 
l’equipament i que es garanteixi que tota intervenció municipal que es desenvolupi 
dins del mateix centre sigui de manera consensuada amb el gestor de l’equipament en 
qüestió. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/4253) Que el Govern Municipal faci difusió del patí català com a modalitat 
esportiva i se'n fomenti la pràctica entre els joves a través dels centres d'ensenyament, 
col·legis i instituts, associacions de joves i centres esportius de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/4269) Instar al govern municipal a què conjuntament amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona elaborin un Pla de climatització a curt termini que permeti 
adequar progressivament les instal·lacions escolars de la ciutat a les elevades 
temperatures que pateixen els alumnes i professors dels centres escolars durant els 
mesos d’estiu, tot assignant una partida pressupostària per tal de climatitzar els 
centres escolars per al proper estiu 2023. 
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De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/4245) Instem el Govern Municipal a que insti a l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona a que una escola bressol, de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals, 
ofereixi el servei les 24hores i els caps de setmana, en aquell districte que hi hagi més
població de 0 – 3 o que es detecti més necessitat d’aquest servei. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/4236) Quina valoració fa el Govern municipal de l’impacte que estan tenint, en 
la seguretat de les persones, les marxes exploratòries que s’han realitzat fins ara en 
alguns barris de Barcelona, i quins són els canvis que s’han desenvolupat arran de les 
demandes de marxes? 

16. – (M1923/4241) En quin estat es troben i quin calendari d’execució tenen les promocions 
d’habitatge previstes a realitzar per l’operador metropolità de l’habitatge, Habitatge 
Metròpolis Barcelona? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/4252) Quines accions addicionals ha adoptat el Govern Municipal amb 
l'objectiu de reforçar les mesures d'ajuda davant de la pobresa energètica, adreçades a 
les famílies més necessitades de la ciutat, a causa de l'increment dels preus i 
l'agreujament de la situació?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4268) Quins criteris es seguiran per escollir el Consell Assessor de la Biennal 
de Pensament a la ciutat de Barcelona i en base a quins criteris s’escolliran els 
participants i les ponències d’aquest festival? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/4260) (M1923/2368) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a 
concedir a Ricardo Zamora Martínez la medalla d'or al Mèrit Esportiu de Barcelona a 
títol pòstum, per la seva gran trajectòria professional i en agraïment per engrandir a la 
ciutat de Barcelona a través dels seus èxits, a nivell nacional i internacional. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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