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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juny 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:

8. – (M1923/2331) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Que 
durant el primer semestre de 2022, s'hagi elaborat un pla d'actuació per abordar 
l'exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano de Barcelona. 
SEGON.- Que el pla sigui realista, avaluable, amb polítiques orientades a resultats, 
participatiu i transparent i que se centri en els eixos prioritaris del "Marc estratègic de 
la UE per a la igualtat, la inclusió i la participació del poble gitano 2020-2030": Lluita i 
prevenció de l'antigitanisme i la discriminació; reducció de la pobresa i l'exclusió; salut; 
educació; treball; habitatge; foment de la participació; cultura. TERCER.- Que en el 
disseny, la gestió, la implementació i l'avaluació del pla hi participin les entitats del 
CMPG així com persones de reconeguda vàlua. QUART.- Que el pla incorpori la 
perspectiva intercultural de Barcelona i que tingui dotació pressupostària específica 
per la seva implementació. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/2352) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 
municipal a prendre el compromís d'impulsar el pla per renaturalizar els patis escolars, 
sense que aquestes intervencions provoquin la pèrdua d'espais esportius dins de les 
escoles i que les intervencions que es desenvolupin a cada centre, siguin consensuades 
mitjançant un grup de treball on hi hagi representació del Consorci d'Educació, de 
l'Institut Barcelona Esports, del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i de la 
plataforma "Ni un pam menys". 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/2367) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de 
Barcelona insta el Consorci d'Educació de Barcelona a: Primer.- Presentar, abans de la fi 
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de 2021, un informe sobre la prevenció de l'assetjament escolar a la ciutat, que reculli 
els protocols i recursos existents per a la prevenció, detecció, assessorament, 
acompanyament i mediació en els casos d'assetjament escolar, així com la formació 
per als professionals i l'alumnat dels centres educatius, incloent una anàlisi sobre els 
resultats i efectivitat d'aquests protocols i recursos i la detecció d'oportunitats i 
propostes de millora, tenint en compte els criteris següents: a) Fomentar els espais de 
formació, creant trobades entre els professionals per millorar els processos, 
protocolitzant les accions pertinents sempre que es tingui en compte l'assessorament i 
les aportacions de les diverses entitats referents en aquesta matèria, així com 
promovent la cooperació entre els ens educatius de la ciutat. b) Posar a disposició dels 
centres educatius un conjunt de mesures de vigilància per a la immediata detecció i 
eradicació dels possibles casos d'assetjament escolar físic o psíquic, així com un 
programa de formació i sensibilització entre els joves d'aquests centres, per evitar els 
casos de bullying. c) Revisar els protocols existents com el "Protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals" i que s'implementin 
Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant l'assetjament escolar en 
els diferents centres educatius de la ciutat. d) Posar en marxa el circuit de professionals 
i agents implicats (AMPA, alumnes, etc.) per garantir l'efectivitat de les derivacions i les 
actuacions que es realitzin. e) Organitzar durant el curs activitats de divulgació 
adreçades a professors, famílies i alumnes, per facilitar la detecció de l'assetjament 
escolar i com afrontar-lo, formant en la resolució pacífica de conflictes, en la tolerància, 
i privilegiant la mediació escolar com a forma de resoldre'ls. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2344) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 
municipal a elaborar juntament amb les entitats representatives de les persones amb 
discapacitat física i/o orgànica així com l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat les línies estratègiques que permetin abordar les vulneracions dels drets 
que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica així com acordar els 
plans d'acció per la prevenció i visibilització de les discriminacions i les vulneracions de 
drets. 
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