
                                                                                                            

                                                                                   

 
Exp.: 2013000722 

 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS 
DE GIRONA DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
A Girona, el dia 21 de novembre de 2013, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Cívic 
Ter i sota la presidència del Sr. Eduard Berloso, es reuneix el Consell de Cohesió i Serveis 
Socials de Girona. 
 
Assistents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom i Cognoms Representació Ajuntament de Girona Eduard Berloso Regidor dels Serveis Socials, Cooperació i Participació Josep Just Cap dels Serveis Socials Marc Geronès Adjunt de Serveis Socials Lourdes Delgado  Secció Serveis Socials Especialitzats (Aj. Girona) Gemma Clapés Secretaria tècnica del CCSS Shanti Valls Secretaria tècnica del CCSS Eva Fortià Directora Servei Municipal d’Ocupació Gemma Parra Servei Municipal d’Ocupació- Coordinadora Programa “Girona Actua” Carina Maymí Equip Municipal Promoció Salut (EMPSA) Nom i CognomNom i CognomNom i CognomNom i Cognom    Entitats membres CCSSEntitats membres CCSSEntitats membres CCSSEntitats membres CCSS    Bru Pellissa  Fundació SER.GI Rosa Angelats Consorci Centre d' Acolliment “La Sopa”  Merche Sánchez Creu Roja Girona Montserrat Cardona  Fundació TRESC Anna Nouguet Fundació Oscobe Raquel Carrión  Càritas Diocesana de Girona Ma.Àngels Rodriguez CCOO Comarques Gironines Mª Rosa Agustí PIMEC – Ass. Gironina Empresàries (AGE) Ana Martín UGT Comarques Gironines Gemma Camps Centre Salut Mental Gironès – Pla de l’Estany (IAS) Joan Vicenç Cordonet Mifas Margarida Roca Fed. Organitzacions Empresàries Gironines (FOEG) Joan Camps  Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta.Eugènia Jaume Fort Institut Català de la Salut  Glòria Grassot Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) Albert Rosa Plataforma Educativa –Fundació Astres Piui Vayreda  Suara Cooperativa Elisenda Xifre  Suara Cooperativa 



                                                                                                            

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Presentació del president del Consell: 
 
El regidor Eduard Berloso agraeix l’assistència als representants i introdueix la sessió fent un 

breu recordatori de la trajectòria del consell aquest any 2013. Posa èmfasi en la metodologia de 

treball acordada en el passat plenari celebrat el mes d’abril, a partir de la qual es varen crear 

tres grups de treball per abordar diferents mesures per minimitzar els efectes de la pobresa 

sobre els ciutadans més vulnerables i que ha de garantir un procés participatiu i producte del 

treball compartit i l’experiència de les entitats socials de la ciutat. També fa referència al procés 

de redacció del nou reglament i a l’aprovació final (després d’esmenes) en ple municipal e 

passat mes setembre, on s’estableix la participació dels representants del grups municipals 

electes i no electes, per la qual cosa dóna la benvinguda als representants polítics presents a la 

reunió.   

 

2. Seguiment tècnic del CCSS i dels Grups de treball i planificació de les accions 

pel 2014: 

 

A continuació la secretaria tècnica passa a presentar el procés iniciat amb els grups de treball 

el passat mes de maig. Primerament fa un resum del primer trimestre 2013, començant pel 

qüestionari que es va passar a les entitats membres i els resultats del qual van donar una 

orientació per identificar els principals problemes en que es troben tan els usuaris de les 

entitats com les pròpies entitats pel efectes de la crisi. A partir d’aquí es varen definir els 

objectius generals del CCSS i es varen formar els 3 grups de treball (atur, pobresa infantil i 
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salut emocional). S’expliquen també les fases de la metodologia de treball en què es treballa 

mitjançant els grups: diagnosi acurada de les necessitats, disseny del mapa de recursos, 

procés de reflexió sobre les mesures i desenvolupament d’accions, tot consolidant una 

avaluació continuada.    

 
Seguidament es fa un repàs de la feina feta per cada grup fins al moment així com els primers 

resultats i productes elaborats. També es fa referència als objectius de cada comissió de cara 

el primer semestre del 2014 (es pot consultar el document de presentació al web, a 

l’apartat del menú “Plenaris”). Finalment es posa de relleu la voluntat que totes les 

actuacions que es desprenguin dels grups de treball es recullin en un Pla de Pobresa coordinat 

per l’Ajuntament i el CCSS, en el qual s’articulin aquests i altres actuacions ordinàries i 

extraordinàries, amb la voluntat d’agilitzar els processos i les accions de lluita contra la 

pobresa. 

 

3. Torn obert de paraules 

 

Des de CCOO, pregunten si ja està prevista la renovació pressupostària pel 2014-2015 del 

programa “Girona Actua”. El cap de Serveis socials Pep Just respon dient que s’ha previst una 

partida pel proper any i que tot apunta que es renovarà. 

 

A continuació, Pia Bosch, del PSC, agraeix a les entitats la seva implicació i participació en el 

Consell i explica el compromís polític del seu grup en el desenvolupament del pla contra la 

pobresa (especialment encarat als efectes sobre els infants) en el si del Consell i com a acord 

de govern. També posa el seu grup a disposició del CCSS per aportar idees i donar suport en 

les diferents actuacions que es desenvolupin.  

 

De la mateixa manera, Joan Olóriz, de ICV-EUiA, agraeix i felicita a les entitats pel seu treball i 

recorda el paper del seu grup en fer pressió política perquè el Consell es reactivés. A partir 

d’aquí fa algunes propostes i recomanacions a tenir en compte pels grups de treball: actuar 

amb previsió, en el si del Grup 1, en relació als fons europeus de lluita contra l’atur juvenil que 

arribaran de cara el proper any i incorporar representants de l’àmbit de l’ensenyament en el 

Grup sobre pobresa infantil. També fa referència a la preocupació per la salut sexoafectiva dels 

joves, per la qual cosa manifesta que s’ha d’aprofitar el Centre Jove de Salut Integral com a 

recurs pel grup 3, sobre salut emocional.  

En resposta al tema dels fons europeus per l’atur juvenil, la directora de l’SMO aprofita per 

explicar els programes de joves que s’estan impulsant des del servei i que hi ha previst 

desenvolupar el proper any.  

 



                                                                                                            

                                                                                   

Al no haver-hi més preguntes ni aportacions el regidor i president del Consell dóna per acabada 

la sessió, agraint novament l’assistència als representants i també el seu esforç i la feina feta 

fins ara.  

 

4. Acords 

 
- Es recullen les aportacions i propostes dels membres representants presents 

  
- Es valida la planificació d’objectius específics per a cada grup de treball pel proper 

any 2014 
 
- S’acorda celebrar el proper plenari màxim abans de vacances d’estiu per fer 

seguiment dels resultats del primer semestre i aprovar les línies de treball previstes 
per acabar l’any 

 
  
 
 
 
 
EL PRESIDENT 
 
 
 
 
 
Girona, 10 de desembre de 2013 


