
                                                                                                   

                                                                                   

 
JJ/RBC/sv 
Exp.: 2013000722 

 
Acta sessió plenària del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 
 
Data: Dijous 24 de gener de 2013 
Hora: 18:30 
Lloc: Centre Cívic Ter 
 
 
Assistents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom i Cognoms Representació Serveis Socials Ajuntament de 
Girona 

Eduard Berloso Regidor dels Serveis Socials 
Josep Just Cap dels Serveis Socials 
Amadeu Mora Cap de Secció de Centres Cívics 
Marc Geronès Adjunt de Serveis Socials 
Lídia Orra València SBAS Ter 
Òscar  Martínez SBAS Palau 
Xavier Ventura SBAS Güell 
Enric Manuel SBAS Onyar 
Shanti Valls Secretaria tècnica del CCSS 

 Entitats membres 

Vicenta Mitjà Juan Institut Català de la Salut ( ICS ) 
Lola Olaso Sendra Fundacio Onyar la Selva 
Gemma Camps Rovira Centre de Salut Mental Gironès 
Montserrat Cardona  Fundació TRESC 
Bru Pellissa i Vaqué Fundació SER.GI 
Rosa Angelats Quintana Centre d' Acolliment “La Sopa” 
Raquel Carrión Alfonso Càritas Diocesana de Girona 
Merche Sánchez Creu Roja Girona 
Núria Martínez Fundació Drissa 
Joan Vicenç Cordonet  Mifas 
Albert Carbonell Mifas - Vicepresident 
Joan Camps Marquès Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta.Eugènia 

Sandra Quintana  Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat - 
AASS 

Sandra Fernández Barrio Fundació Astrid-21 
Cristina Cots Serrano Cambra de Comerç de Girona 
Núria Rocadembosch UGT Comarques Gironines 

Maria Combalia Garcia Associació Família i Salut Mental de Girona i 
comarques 

Elisenda Xifre Camps Suara Cooperativa 
Piui Vayreda i Barnadas Suara Cooperativa 
Ma.Àngels Rodriguez CCOO comarques gironines 



                                                                                                   

                                                                                   

Ordre del dia: 
 

1. Presentació institucional i benvinguda a les entitats membres. 

2. Exposició de l’estat de la situació del CCSS i posada en comú de les propostes 
pel pla de treball 2013. 

 
3. Torn obert de paraules 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El regidor de Serveis Socials Eduard Berloso obre la sessió agraint l’assistència dels 

membres a la sessió i demanant disculpes pel retard en la reactivació del consell. 

Reivindica la funció del consell com a eina de relació entre les entitats del món social 

de la ciutat, fent un reconeixement de la seva trajectòria els últims anys i en anteriors 

equips de govern. 

 

El regidor passa la paraula al cap dels Serveis Socials, Josep Just, que destaca  

aquesta oportunitat d’assajar i establir maneres de treballar de forma conjunta com 

l’objectiu clau del consell, especialment en els àmbits on de manera coordinada es 

puguin assolir els objectius proposats d’una forma més eficaç. A nivell pràctic, posa 

sobre la taula la necessitat de crear una comissió de treball que de manera participada 

formuli i redacti el reglament del consell on s’estableixin els criteris i aspectes bàsics 

de l’òrgan com son els objectius principals, els criteris de representativitat, composició i 

funcionament.  

Es proposa també iniciar el procés de treball a partir de l’elaboració d’un diagnòstic 

bàsic concret de cada entitat i el seu àmbit d’intervenció. El resultat d’aquest buidatge 

serà un diagnòstic global a nivell de ciutat de Girona que reculli i resumeixi la dimensió 

de cada àmbit, i que s’haurà d’aprovar en la propera sessió. Aquest diagnòstic hauria 

de reflectir la manera com afecta la crisi econòmica a les diferents entitats i els 

col·lectius amb els quals treballen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

                                                                                   

 
 
Acords presos: 
 
- Creació d’una comissió de treball per elaborar el Reglament: 

 
- La secretaria tècnica es posarà en contacte amb els voluntaris per establir la 

reunió i redactar un esborrany de Reglament. 

- L’esborrany s’enviarà a la resta de membres perquè en el termini màxim de 

quinze dies des de que rebin el document hi puguin fer les esmenes i/o 

aportacions pertinents, a través del web. 

- El Reglament final es presentarà i s’aprovarà a la propera sessió presencial del 

consell. 

 

- Elaboració d’un diagnòstic global per conèixer millor la manera com afecta la 
crisi als diferents col·lectius i àmbits en les quals intervenen les diferents 
entitats. Per a realitzar-lo: 

 

- S’enviarà a les entitats una fitxa-qüstionari perquè completin la seva part del 

diagnòstic, el qual hauran de retornar a la secretaria perquè pugui fer el 

buidatge i el resum en forma d’esborrany. 

- Quan s’enviï l’esborrany final, es deixarà un termini perquè les entitats facin les 

esmenes i/o aportacions pertinents, a través del web. 

- El diagnòstic final es presentarà i s’aprovarà a la propera sessió presencial del 

consell. 

 
 
 
El regidor delegat de Serveis Socials 
Eduard Berloso i Ferrer 

 
Girona, 24 de gener de 2013 


