COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Dia: 14 de novembre de 2017
Hora: 9,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1.-

Focus Infància i Ciutadania 2017-2020.
c) Informes

2.-

La salut mental a Barcelona 2016.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions

3.-

RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 26 d'octubre de 2017, que designa el Sr. Xavier Patón
Morales com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en substitució del Sr.
Félix Ortega Sanz.
b) Propostes d'acord
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4.-

(8SD/17_2 IMEB) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell
Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars Municipals de Districte
(CEMD) i, SOTMETRE'L a informació pública per un termini de 30 dies, d'acord amb l'art.
112 del Reglament Orgànic Municipal.
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Districte d'Horta-Guinardó
5.-

(119/2017) ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Union Deportivo Hebron
Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis públics en la
modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall
d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, per un import de 102.551,18
euros, per cobrir el dèficit de l’explotació del període de l’1 de gener al 31 de maig de l’any
2017, motivat per la modificació dels preus públics de determinades prestacions de les
instal·lacions esportives municipals acordat per la Comissió de Govern de 14 de desembre de
2011, i de conformitat amb el topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de
Qualitat de vida, drets socials, cultura i esports, de 16 d’abril de 2013; per cobrir el dèficit de
l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la clàusula 17.2.d) del Plec de
clàusules administratives del contracte; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l'obligació de l’esmentada despesa per un import de 102.551,18 euros, amb càrrec al pressupost
i partida indicats en aquest mateix document, a favor del Club Union Deportivo Hebron
Teixonera, amb NIF G62856687, per tal de pal·liar el dèficit de l’explotació del contracte de
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del camp
municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la
Teixonera, atenent als usos de la instal·lació liquidats durant el període de l’1 de gener al 31 de
maig d’enguany i que ha estat acreditat el perjudici econòmic efectiu per la modificació de les
tarifes.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

6.-

(M1519/7127) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Denunciar els efectes
negatius que està provocant la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya, i
l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que es generen amb la paralització dels pagaments
i, per tant, greu perjudicis pel teixit associatiu de la ciutat el qual veu bloquejades les
subvencions compromeses i, en conseqüència, les seves activitats i serveis. 2. Instar al Govern
de l'Estat a desbloquejar de forma urgent els pagaments de la Generalitat de Catalunya a les
entitats socials, juvenils, esportives, de dones i totes aquelles altres que es trobin afectades. 3.
Demanar al Govern Municipal a desplegar tots els mecanismes i fer totes les gestions
necessàries per a garantir aquests pagaments i així assegurar el funcionament del teixit
associatiu de la ciutat que es troba en risc en aquests moments.
Del Grup Municipal Cs:

7.-

(M1519/7124) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
Municipal insti al Govern de la Generalitat a: - Actuar de manera immediata a la DGAIA
(Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència) per resoldre la situació de
vulneració de drets dels menors estrangers no acompanyats que es troben a la Ciutat de la
Justícia. - A presentar un Pla de Xoc per resoldre els problemes de saturació i manca de
recursos dels professionals dels centres de menors a Catalunya i en concret a la nostra ciutat de
Barcelona.
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Del Grup Municipal ERC:
8.-

(M1519/7137) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern de la
ciutat estudiï la formula més adient per resoldre la delicada situació que estan patint les entitats
socials de la ciutat, degut a l'aplicació de l'article 155.
Del Grup Municipal PP:

9.-

(M1519/7143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern
Municipal a presentar un pla de Museus de la ciutat de Barcelona, en un termini no superior a
tres mesos.
Del Grup Municipal CUP:

10.-

(M1519/7133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que es presenti un
informe dels punts de la ciutat de Barcelona on es produeixen més agressions i actituds
masclistes, així com el context en el que es produeixen si aquest és rellevant per especificar els
espais on es desenvolupen. - Que en aquest informe també s'especifiqui els punts de la ciutat o
el context on hi ha una percepció d'inseguretat més elevada per les dones pel que fa les
agressions masclistes.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

11.-

(M1519/7128) Que se'ns expliqui, i se'ns faciliti la informació també per escrit, el grau
d'execució de les línies d'actuació previstes en el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2020
relacionades amb l'atenció precoç dels infants i joves amb malaltia mental, que busquen la
millora en l'accés als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i la intensitat dels
tractaments és baixa, en especial les següents: - (Línia d'acció 61) Garantir una cartera de
serveis equitativa i adaptada a la realitat de cada territori entre els diferents CSMIJ i ampliar la
dotació de recursos, a fi de reduir les actuals llistes d'espera, la freqüència i la intensitat dels
tractaments. - (Línia d'acció 63) Impulsar la Xarxa de desenvolupament infantial i l'atenció
precoç de la ciutat de Barcelona amb la vinculació dels diferents serveis d'atenció a la infància.
- (Línia d'acció 69) Reforçar les intervencions de suport escolar i les escoles de segona
oportunitat, per garantir la inclusió i la continuïtat acadèmica d'infants i joves amb trastorns
mentals. - (Línia d'acció 70) Garantir la presència periòdica d'un picòleg/a i un treballador/a
social en centres escolars d'alta complexitat dels barris prioritzats per l'existència de desigualtats
socials en salut, a fi de garantir l'educabilitat. - (Línia d'acció 71) Garantir xarxes d'articulació
entre els CDIAP, CSMIJ i serveis de suport i orientació, com els EAPS, en els centres educatius
de la ciutat per la millora de la prevenció, detecció i atenció precoç d'infants i adolescents.

12.-

(M1519/7129) Que l'Ajuntament de Barcelona impulsi en el marc del Consorci, un pla
d'adequació de tots els instituts de Barcelona per tal de comptar amb connexió per fibra òptica i
recursos audiovisuals suficients, prioritzant aquells que ofereixen cursos de formació
professional que necessàriament necessiten una bona connexió a internet i eines especifiques
per la seva realització.
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Del Grup Municipal Cs:
13.-

(M1519/7119) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consorci d'Educació es
comprometí a: Elaborar un pla per a la inclusió dels menors amb dislèxia, de caràcter
multidisciplinari, que involucri essencialment els àmbits sanitari, educatiu i social on s'elabori o
revisi un pla d'ajudes a les famílies que minimitzi qualsevol barrera socioeconòmica de cara a la
superació de la dislèxia per part dels menors afectats i s'elabori una guia de recolzament als
educadors. Aquest Pla ha de complementar la programació lúdica i cultural del municipi amb
activitats específicament adaptades a persones amb dislèxia així com: Establir anualment, en el
marc del Dia Mundial de la Dislèxia, actes que permetin donar visibilitat a aquesta diversitat
cognitiva afavorint amb això la inclusió de les persones afectades.
Del Grup Municipal ERC:

14.-

(M1519/7138) Que el Govern municipal organitzi una exposició retrospectiva sobre la
trajectòria artística de l'escultor andreuenc Joan Mora, amb la col·laboració de la família Mora i
coincidint amb el lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat al Mèrit Cultural, a títol pòstum, a
aquest prestigiós artista.
Del Grup Municipal PP:

15.-

(M1519/7144) Que l'Ajuntament de Barcelona reforci el programa RESPIR per tal de donar
cobertura a les necessitats que tenen els infants i adolescents amb trastorn de conducta, donant
suport a projectes específics d'acolliment residencial de caràcter temporal i de lleure.

16.-

(M1519/7145) Que el Govern municipal informi dels canvis que té previst realitzar en el Saló
de la Infància, i incorpori la presència de les Forces i Cossos de Seguretat i les Forces Armades.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

17.-

(M1519/7125) Quin és el posicionament del responsable d'Educació a l'Ajuntament de
Barcelona, davant les situacions en què es van veure menors que van participar a la vaga del
passat 8 de novembre?
Del Grup Municipal ERC:

18.-

(M1519/7139) Quina valoració fa el Govern municipal d'aquest servei de suport psicològic a les
Unitats d'Escolarització Compartida (UCE) durant el curs 2016-17?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions
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