
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
 
Identificació de la Sessió 
 
Núm.: 2/2016 
Carácter: Ordinari 
Data: 2 de desembre de 2016 
Horari: De 17:30h a 19:00h 
Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Sr. Ferran Bel Accensi  President 
Sra. Maria Jesús Viña Ariño  Regidora de Serveis Socials i Drets Civils 
Sr. Pedro Cabanes Altadill FESTE Representant del grup d’entitats socio-

sanitàries 
Sr. José Gallego Sierra Associació de gent gran 

de l’Esplai 
Representant del grup d’entitats de gent gran 

Sra. Isabel Merino Ferrer Associació de gent gran 
de l’Esplai 

Associació de gent gran l’Esplai 

Sr. Antonio Polo Moya Associació Grup Esplai 
Blanquerna 

Representant del grup d’entitats d’inclusió 
social 

Sra. Susanna Gómez Aixendri CIU Representant de grup polític del Ple 
Sra. Cristina Girón Carrillo ERC Representant de grup polític del Ple 
Sra. Cinta Galiana LLasat MOVEM TORTOSA Representant de grup polític del Ple 
Sra. Maria López Rica PSC Representant de grup polític del Ple 
Sr. Mohamed Ait Abou  Representant de ciutadania: persona 

d’especial rellevància 
Sra. Alicia Gamundi Vila  Representant de ciutadania: persona 

d’especial rellevància 
Sr. Ernest Valls Montagut  Tècnic de l’Ajuntament 
Sra. Anes Ingla Torné  Tècnica de l’Ajuntament 
Sra. Sílvia Monserrat Montagut  Secretària 
  
S’excusa: 
 
Sra. Teresa Nielles Algueró  Representant de ciutadania: persona 

d’especial rellevància 
 
 
Absents 
 
Sr. Ismael Antó Castell  Representant de ciutadania: persona 

d’especial rellevància 
Sra. Lluïsa García Martí Associació de dones barri 

del Roser 
Representant del grup d’entitats de dones 

Sr. Alfredo Oraà Nozal CUP Representant de grup polític del Ple 
Sr. Xavier Dalmau Salvia PP Representant de grup polític del Ple 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta anterior. 
2. Pressupostos i ordenances municipals 2017 
3. Contracte programa 2016-2019 del departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de 

Catalunya 
4. Procés comunitari de Tortosa 



5. Projecte de coordinació amb Generalitat de Catalunya en la utilització social d'equipaments públics 
6. Altres temes (subvencions 6-16, Ujaripen, Tamun't,...) 
7. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Abans de començar amb l’ordre del dia el Sr. Ferran Bel, president del Consell, informa que el Sr. Mohamed Ait 
Abou deixarà per motius personals de formar part d’aquest Consell i vol agrair-li tota la seva col·laboració 
aportada durant aquest temps. 
 
1.-  Aprovació acta anterior. 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
2- Pressupostos i ordenances municipals 2017 
 
En relació a les ordenances municipals del 2017, la Sra. Mª Jesús Viña Ariño, regidora de Serveis Socials i Drets 
Civils, informa de les bonificacions que hi ha com per exemple: reducció d’IBI, bonificacions IAE, bonificacions 
impost circulació, bonificacions a les plusvàlues, d’expedició de documents, de la taxa d’escombreries, exempció 
d’ús a la via pública,...  
 
La Sra. Cinta Galiana pregunta si les bonificacions s’informen a la ciutadania o no. 
 
La Sra. Mª Jesús Viña explica que la difusió pública es fa quan es presenten les ordenances. 
 
El Sr. Ernest Valls, exposa que cada any es fa un resum de les bonificacions socials i es dona a conèixer a les 
entitats i també surt al diari. 
 
Es proposa que se’n pugui fer més difusió. 
 
En relació al pressupost de 2017, la Sra. Alícia Gamundi pregunta que signifiquen les sigles de la partida de 
material didàctic. 
 
El Sr. Ernest Valls aprofita per dir els significats de totes les sigles del pressupost de Serveis Socials. 
 
La Sra. Alícia Gamundi vol saber  si el pis d’urgència va a més o a menys les estades. 
 
La Sra. Anes Ingla l’informa que va més o menys. 
 
La Sra. Alícia Gamundi pregunta si el SIAD augmenta de casos o com va. 
 
La Sra. Anes Ingla l’informa que es manifesten més casos de violència masclista. 
 
3- Contracte programa 2016-2019 del departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de 

Catalunya 
 
La Sra. Anes Ingla ...................................... 
 
 
4- Procés comunitari de Tortosa 
 
El Sr. Ernest Valls informa que la Fundació GENTIS, el col.legi d’educadors/es de les Terres de l’Ebre s’han 
incorporat també al procés comunitari. Setanta tècnics/ques participen en aquest Projecte. 
 
Es prioritzen dos projectes:  

- Mapes de recursos Salut Comunitària: l’anada de dones magrebines al dentista 
- Taller dones gitanes 

 
 
 



 
 
 
Altres projectes: 

- Habitatge: pobresa energètica 
- Espai Públic:     Hort urbà  

      Patis oberts: jugar junts infants de diverses cultures 
       - Treball i Ocupació: Ocupació per als joves 
                                           Quines polítiques de formació necessita el Territori? 

- Projecte 6/16:   Reforç educatiu, lleure a l’estiu,... 
Invulnerables: lluita contra la pobresa infantil, participen vuit ajuntaments, Generalitat, 
La Caixa, Fundació Rosa Oriol, FC Barcelona, Decathlon, Indo, ... És un projecte pilot per 
a cinquanta famílies, per a cada família es fa un pla de treball concret, qui coordina el 
projecte és el Grup Esplai Blanquerna. 

 
El Sr. Pere Cabanes explica que al costat del Mercadona de Ferreries, s’està creant un espai on es pugui generar 
ocupació. 
Aquest espai es crea amb ajudes de la Fundació La Caixa. 
Hi hauran 66 parcel·les, una part per a discapacitats, una part per a Creu Roja i Càritas, i la resta es farà un 
sorteig entre la ciutadania.  
Seran espais polivalents.  
Es crearà un Projecte empresarial per a nens autistes. 
Hi haurà una masia en la qual viuran una família amb fills discapacitats.  
Hi haurà quatre places de masia tutelada. 
Es farà una zona de mercat amb la venda de productes ecològics. 
La idea de inaugurar aquest nou espai està previst per al març-abril de 2017. 
 
La Sra. Alícia Gamundi pregunta si el programa TÀNDEM està dins del procés comunitari. 
 
El Sr. Ernest Valls explica que dins del projecte 6/16 la URV hi participa amb l’alumnat que fa Integració Social. La 
referent es Irene Segarra. 
 
La Sra. Alícia Gamundi exposa que la línia de l’alumnat que fa Integració Social pot ser molt important amb el 
tema del voluntariat i dels contractes en pràctiques. 
 
 
5- Projecte de coordinació amb Generalitat de Catalunya en la utilització social d'equipaments públics 
 
És un conveni de coordinació per tal de poder compartir espais municipals entre entitats, associacions,... per tal 
dur a terme activitats puntuals. 
 
 
6- Altres temes (subvencions 6-16, Ujaripen, Tamun't,...) 
 
Subvencions: 
 
. Projecte 6/16 : Ajuntament + GEBlanquerna: 36.000€ 
. Càritas: 36.000€ 
. Ujaripen. Inserció laboral, mares joves i salut emocional (dones referents en com es viu la salut) 
. Atzavara amb ACISI. Treball joves projectes TAMUN´T: 36.000€ 
 
El Sr. Mohamed Ait Abou comenta que la col·laboració entre l’administració i les entitats és molt favorable, on no 
poden arribar les administracions poden arribar les entitats. 
 
7- Precs i preguntes 
 

- El Sr. Toni Polo, demana als partits polítics que en el procés de licitacions, la part tècnica tingués més 
importància. En el tema de fiances, les petites entitats que donen serveis, es poden arruïnar. 
 
La Sra. Mª Jesús Viña, diu que aquesta demanda la traslladarà als partits polítics. 

 



 
 

- La Sra. Maria López pregunta si és legal que la gent que estigui al nou espai que es crearà a Ferreries, 
rebi algun tipus de contraprestació. 

 
El Sr. Pere Cabanes li contesta que la contraprestació es dona per la no obligaritat. 
 

- La Sra. Maria López pregunta com arriba l’ingenier de l’Ajuntament a casa de la gent. 
 

El Sr. Ernest Valls li explica que es va fer un llistat de totes les persones que van anar a demanar ajut als 
Serveis Socials de l’Ajuntament pel tema de subministraments, i de tota aquella gent que tenien factures 
per import superior a 100€ en llum, se’ls va fer la visita per tal revisar que ho tinguessin tot correcte i 
poder-los orientar una mica dels passos a seguir per tal de rebaixar la seva facturació. 
 
 
La Sra. Isabel Merino pregunta que la gent gran que no poden fer els tràmits sols com ho fan. 
 
El Sr. Ernest Valls informa que hi ha informació a les pàgines WEB. 
 
El Sr. Pere Cabanes demana si es pot fer una guia de recursos. 

 
- La Sra. Isabel Merino pregunta que com s’han elegit les famílies que formen part del projecte 

d’invulnerables. 
 

El Sr. Toni Polo informa que són famílies que estan per baix de l’IRC. Inicialment hi havien 200 famílies. 
La Caixa demanava famílies en possibilitat de sortir-se’n de la situació precària en la que estan. El 
programa inicial és pro-infància. 
 
El Sr. Ernest Valls afegeix que són famílies nombroses de diversitat cultural i territorial i que quan una 
família surt del programa n’entra un altra. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària aquesta acta. 

La secretaria       Vist i plau    
        El president, 
 


