
SESSIÓ PLENÀRIA 

15 DE JULIOL DE 2020

PLA ESTRATÈGIC 2019-2021



ORDRE DEL DIA

1.- Benvinguda a càrrec de la regidora delegada de Drets Socials i Cooperació, la Sra. Núria Pi

2.- Aprovació de l’acta anterior

3.- Presentació de l’informe «L’impacte de la crisi Covid-19 a l’atenció social a Girona» elaborat per l’Àrea de Drets Socials i 
Cooperació.

4.- Valoració dels resultats al voltant de l’enquesta realitzada a les entitats del Consell de Cohesió i Serveis Socials 

5.- Reptes actuals del Consell
Priorització
Projectes per presentar a convocatòria de Dipsalut (Benestar i Comunitat)
Noves propostes 

6.- Informacions sobre el procés d’elaboració del Pla de Ciutadania

7.- Precs i preguntes



5. Reptes actuals del Consell

Comissió
Comunicació i Observatori

Comissió
Ocupació

Comissió
Ciutadania

a) Seguir desenvolupant els projectes previstos en el Pla estratègic

PROPOSTA ORGANITZATIVA 2020

PROJECTE 1 

ACOMPANYAMENT 
JOVES MIGRATS 

SOLS

PROJECTE 2 

ESPAI PER LA 
NO-

DISCRIMINACI
Ó

ELABORACIÓ PLA D’ACOLLIDA I 
CIUTADANIA

PROJECTE 4

TREBALLADORES 
DE LA LLAR I LA 

CURA

PROJECTE 3

SUPORT A 
PRIMERS 

CONTRACTES

PROJECTE 5 

Cicle de debats: 
HABITAR LA CIUTAT

Continuïtat del Projecte AMBAR

- Priorització
- Nou calendari 20-21



b) Aprofitar la Convocatòria de subvencions DIPSALUT extraordinària 2020 

2019
Convocatòria Benestar i Comunitat 2019 
(1 febrer de 2019 a 30 setembre 2020)

_Projecte Àmbar (Ajuntament Girona) ….. També 2020
_Joves migrats sols (Fundació Ser.GI)

2020 
Data 21 juliol
Convocatòria extraordinària Benestar i Comunitat Covid19 2020
(1 de març 2020 a 31 març 2021)

_”Projectes de suport a col·lectius amb especial afectació per la crisi Covid-19”

2 propostes en base a detecció: 1. Cobertura de necessitats bàsiques
2. Fractura digital

Continuïtat del Projecte AMBAR

PROJECTE 1 
ACOMPANYAMENT JOVES MIGRATS SOLS



1. PROPOSTES D'ACTUACIONS PER LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES
COBERTURA ECONÒ M ICA BÀ SICA D'URGÈ NCIA 

Alimentació Cobertura de 1/3 de l'alimentació famí lia (30 euros setmanals/nucli) durant 6 mesos

Nuclis amb fills BECATS- TARJA COVID + TARJA MENJADOR

Nuclis amb fills no BECATS (ESO… )

Cobertura en l'alimentació  per a nadons

Relacional Cobertura de tarja telefò nica i dades durant 6 mesos per a persones en processos formació i d'inserció  
laboral

Habitatge Cobertura d’ emergè ncia habitacional per a famí lies o persones en situacions de infrahabitatge

EIXOS / PROJECTES

Habitatge i emergè ncia 
habitacional

Mediació  per al manteniment de l'habitatge en condicions habitables en els casos d'habitacions de lloguer
Mecanismes de sanció
Borsa d'habitacions de lloguer amb certificat de bona prà ctica

Manteniment i inserció  laboral Mediació i suport al manteniment de llocs de treball en el col.lectiu amb tasques de cura a la llar 
Properes subvencions Generalitat (contractes 12 mesos)

Suport a entitats i xarxes 
d'acollida

Suport a tasques de voluntariat i despeses de covid (epis… ) 



2. PROPOSTES D'ACTUACIONS PER DISMINUIR LA FRACTURA DIGITAL

COBERTURA ECONÒ M ICA d’ ACCÉ S / EQUIPAMENT

Cobertura de ordinadors portà tils a: ESPAI JOVES, I CENTRES OBERTS ADOLESCENTS (I INFANTS) I ESPAIS DE SUPORT A L'ESTUDI 
Banc de material informà t ic i d’ accé s a internet
Cobertura de tarja telefò nica i dades durant 6 mesos per a persones en processos formació i d'inserció  laboral

Cobertura de tarja telefò nica i dades durant 6 mesos per a joves d'ESO i en processos formació i d'inserció laboral

EIXOS / PROJECTES

Suport presencial a la gestió dels trà mits telemà t ics

Formacio alfabetització  digital i informà t ica ú til per a persones nouvingudes, gent gran, joves 

Suport en la realització de tasques educatives

Suport a les AMPES, ...

Visualització  i denú ncia de procediments d’ accé s a trà mit de recursos o prestacions discriminatoris (també  en l’ autonomia dels usuaris en el 
seu trà mit)
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