
REGLAMENT DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE GIRONA 
 
 
PREÀMBUL 
 
 
El Consell de Cohesió de Serveis Socials de Girona pren el relleu de l’antic Consell per 
a la Cohesió Social de Girona, creat l’any 2002 per acord del Ple Municipal de 2 de 
juliol, amb la finalitat de reflexionar sobre les accions per millorar la cohesió social a la 
ciutat, amb tres dimensions: pedagògica, pública i participativa, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 59 de la Llei 8/1997, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, i 70 i 71 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
El 2 de desembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament va constituir formalment el Consell de 
Cohesió i Serveis Socials de Girona, en el que va quedar subsumit el Consell per a la 
Cohesió Social de Girona, de conformitat amb els articles 54 i següents de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, i el Decret 202/2009, de 22 de desembre, 
dels òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, 
aprofitant el coneixement assolit els anys anteriors, per apostar per una etapa més 
activa on les entitats i organitzacions públiques i privades que en formen part puguin 
transferir les seves experiències, es promoguin noves relacions de treball i es fomentin 
bones pràctiques en la intervenció social. 
 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Definició 
 
El Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, és un òrgan consultiu destinat a 
fomentar la participació ciutadana i el debat entorn la cohesió i la inclusió social a 
Girona, que s’emmarca en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials i el 
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del 
Sistema Català de Serveis Socials, segons els quals els municipis que legalment 
estiguin obligats a prestar serveis socials han de constituir un consell municipal de 
serveis socials. 
 
El Consell és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, 
consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat de Girona. 
 
 
Article 2. Objectius del Consell de Cohesió i Serveis Socials 
 
Són objectius del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona: 
 
1. Esdevenir plataforma de debat i col·laboració en les polítiques d'inclusió social a la 

ciutat, tant per l'espai de debat com per les dinàmiques d'articulació de l'acció dels 
membres i de relació de partenariat que es promoguin. 
 

2. Estimular el debat públic i la participació, atorgant visibilitat als assumptes vinculats 
als processos d'exclusió social, les polítiques inclusives, la cohesió social a Girona, 
des de les perspectives pedagògica, pública i participativa. 
 



3. Fomentar la transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement 
sobre els processos d'exclusió a la ciutat, de les dinàmiques inclusives que s'hi 
generen, els seus efectes i la contribució a la cohesió social de la ciutat. 
 

4. Enfortir la col·laboració entre la iniciativa social privada i pública en l’àmbit local per 
afavorir una intervenció comunitària més eficient i coordinada, impulsant iniciatives 
de treball conjunt en els territoris de la ciutat. 
 

5. Enfortir la col·laboració i fomentar la cohesió entre les entitats que treballen en el 
mateix àmbit d’intervenció per facilitar la coordinació de les seves activitats. 
 

6. Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinèrgies entre 
els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats 
socioeconòmiqes del moment. 

 
 
Article 3. Funcions del Consell de Cohesió i Serveis Socials 
 
Són funcions del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona: 

 
1. Analitzar i debatre les necessitats socials de la ciutadania de Girona i elaborar 

propostes d’actuació. 
 

2. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Girona. 
 

3. Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la 
innovació en el territori en matèria de serveis socials. 
 

4. Emetre informes i dictàmens i fer-ne difusió per mitjans telemàtics quan es 
consideri adient, i elevar-los a les instàncies competents en cada matèria. 
 

5. Crear, coordinar i fer el seguiment de les comissions sectorials que es creïn en el 
marc del Consell. 
 

6. Altres funcions que el Ple del Consell o les entitats membres puguin proposar. 
 
 
II. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CONSELL 
 
 
Article 4. Composició del Consell de Cohesió i Serveis Socials 
 

a) Càrrecs electes de l’Ajuntament de Girona: 
 

- L’alcalde o alcaldessa o persona en qui delegui, que ostentarà la 
presidència. 

- El regidor o regidora de Serveis Socials o persona en qui delegui. 
- Els portaveus dels diferents grups municipals. 

 
b) Personal tècnic de l’Ajuntament de Girona: 

 
- El o la cap dels Serveis Socials. 
- El o la cap dels Serveis Socials d’Atenció Primària. 



- Les persones que dirigeixin els Serveis Bàsics d’Atenció Social. 
- Altre personal municipal d’altres àrees o que per raó de la matèria pugui 

formar part del Consell. 
 

c) Representants d’entitats d’iniciativa social que treballen al municipi: 
 

- Un/a representant de cadascuna de les 32 entitats d’iniciativa social dels 
diferents àmbits dels Serveis Socials, que estableixen la composició 
originària del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona. 

- Altres entitats que puguin incorporar-se al Consell, si reuneixen els requisits 
de l’article 6. 

 
d) Membres d’entitats representatives dels interessos empresarials i sindicals: 
 

- Un/a representant de cadascun dels sindicats majoritaris de la ciutat. 
- Un/a representant de cadascuna de les patronals majoritàries de la ciutat. 

 
e) un representant d'altres partits polítics de la ciutat sense representació 

municipal que hagin concorregut a les eleccions municipals i manifestin el seu 
interès en participar-hi. 

 
 
Article 5. Estructura i funcionalment del consell 
 
El consell s’organitza en els següents òrgans: 
 

1. Presidència 
 
 La Presidència del Consell recaurà en l’alcalde/alcaldessa o persona en qui 
delegui, i seran les seves funcions: 
  

- Convocar i presidir les sessions del Consell. 
- Determinar l’ordre del dia i dirigir els debats. 
- Nomenar els i les membres del Consell. 

 
2. Vicepresidència 

 
 La Vicepresidència recaurà en un/a representant d’una entitat membre del 
Consell, nomenada pel Plenari. 



 
3. Plenari 

 
 El plenari del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona és l’òrgan de 
màxima representació del Consell, i hi participen la Presidència, la 
Vicepresidència, les entitats membres del Consell i la Secretaria tècnica. 
 
 Es reunirà de forma ordinària com a mínim 4 vegades l’any i de forma 
extraordinària quan el convoqui el president o a petició d’un terç del nombre 
d’entitats membres del Consell. 
 
 El Plenari elaborarà documents valoratius que recullin les aportacions en el 
procés de deliberació. 

 
4. Secretaria tècnica 

 
 Té les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu en 
tots els temes que tinguin relació amb l'objecte i competències del Consell de 
Cohesió i Serveis Socials, especialment pel que fa a l'organització, 
dinamització i seguiment de les taules o comissions de treball, així com dels 
informes del Plenari. 
  
 La Secretaria tècnica vetllarà per l’actualització i dinamització de la pàgina web 
del Consell com a eina comuna de treball de les comissions de treball i del 
propi Consell. 
 

5. Comissions de treball 
 

 Atesa la diversitat de les entitats membres del Consell i dels àmbits d’actuació 
del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, i per tal d’aconseguir una 
major operativitat, es preveu la possibilitat de constituir diferents grups de 
treball o comissions temporals amb tasques concretes i durada determinada, 
en funció de les línies de treball marcades pel pla de treball del Consell. 
  
 Aquestes comissions temporals poden estar integrades, també, per persones 
expertes que no formin part del Consell, de l’àmbit universitari, professional, 
sindical, patronal, associatiu. etc. 
  
 Les conclusions i propostes de les comissions de treball es presentaran davant 
el Plenari. 
  

 
Article 6. Procediment d’ incorporació de noves entitats al Consell de Cohesió i  
Serveis Socials 
 
Si alguna entitat vol incorporar-se al Consell de Cohesió i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Girona, el/la seu/seva representant haurà de sol·licitar-ho per escrit 
presentant instància al Registre general de l’Ajuntament de Girona. 
 

1. Criteris per sol·licitar l’ ingrés: 
 

- Ser una entitat d’iniciativa social que treballi a la ciutat de Girona. 
- Ser una entitat sense ànim de lucre. 



- Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
 

2. El President, prèvia consulta al Plenari i si escau, nomenarà l’entitat com a nou 
membre del Consell. 

 
3. No obstant, el Consell podrà convidar, si ho considera necessari i de manera 

ocasional, altres col·laboradors representants del món universitari, professional 
liberal, sindical, patronal, etc. 

 
 
Disposició addicional 
 
En tot allò no previst per aquest Reglament, són d’aplicació el Reglament regulador de 
les institucions de la participança o i de la gestió de conflictes de l’Ajuntament de 
Girona i el Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini previst a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i regirà 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 


