CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET
EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA TAULA SECTORIAL
D’ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

Ordinària
7 de febrer de 2018
12 - 14 h.
Carrer Santiago de Compostel·la, 8, 08901 L’Hospitalet de Llobregat
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Exposició per part del F.J., persona d’especial rellevància en l’àmbit d’Infància, del
treball de recerca que va fer a Batxillerat sobre el fracàs escolar en joves residents
a CRAEs
3. Enumeració per part dels membres de la taula de temes/aspectes en els quals el
F. J. pot aportar els seus coneixements i experiència.
4. Traspàs de la reunió amb la secretària de la Taula Sectorial de Salut Mental
5. Traspàs de la informació de la Permanent del dia 16 de novembre de 2017
6. Altres temes i informacions:
-

Plenari

-

Temes a treballar per la taula al 2018

-

Grup de discussió en l’àmbit d’Acció Social promogut pe l’oficina LGBTI

ASSISTÈNCIA
ASSISTÈNCIA

10

S'EXCUSEN / ABSENTS

4

TOTAL

14
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ACORDS ADOPTATS PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS

-

Aprovar l’acta de la reunió anterior

-

Treballar l’encàrrec focalitzant l’objectiu en la necessitat detectada de “millorar la
prevenció,detecció i atenció dels infants amb trastorns de salut mental i
l’acompanyament a les seves famílies i als professionals que els atenen”.

-

Convidar a la responsable del Programa Municipal de Salut Mental perquè ens
exposi els recursos que hi ha tant preventius com d’atenció a infants amb
problemes de salut mental.

-

Anar pensant en més temes en els que el Francisco Johnson ens pot assessorar.

Atesa l’existència de quòrum suficient, els presents acords han estat adoptats per la
unanimitat dels assistents.
En la data i lloc de l’encapçalament.

J.M.S.
Drecera SCCL
Presidència de la Taula
d’Infància i Adolescència

Maribel Olivares
Secretaria de la Taula d’Infància i
Adolescència

Pàgina 2 de 2

