
 15

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat BS - Àrea de Promoció social i personal, salut 
pública i consum
AGL  

Codi de verificació

²6J1W1C6767046F2L16F1F»
²6J1W1C6767046F2L16F1F»

6J1W1C6767046F2L16F1

Document

ABS13I0EW
Expedient

ABS/44/2013

ACTA DE SESSIÓ DE Consell Municipal de Serveis Socials

Identificació de la sessió

NÚMERO: 01/2019
DIA: 31/01/2019
HORA: 19.30 h
LLOC: Sala de reunions 1er pis Ajuntament de Manlleu

Assistents

- Montse Callís, Associació GG de Manlleu
- Rafa Cuenca, regidor de Promoció social i Personal i president del Consell
- M Àngels Romeu, Consorci Hospitalari de Vic i H Sant Jaume
- M del Mar Espadaler, Creu Roja Osona
- Ismael Dot, CUP
- Àgata Gelpí, secretària i coordinadora de l’Àrea de Promoció social
- Carme Trillas, regidora de salut publica
- Mustapha Azzarouali , Mesquita
- Saïd el Kasmi, Mesquita
- Antoni Casals Forcada, representant usuaris serveis socials
- Joan Torres, Coordinadora Osona amb el Sàhara COOS
- Roger Seró, Coordinadora Osona amb el Sàhara COOS
- Albert Pujol, Fons català de Desenvolupament

S’excusen
- Mimoun Sumar el Idrissi, Osona per la Pau
- M Teresa Gallifa, regidora no adscrita
- Alex Garrido, alcalde
- Teresa Llimós, Mares Món
- Abel Fontanet, TAC OSONA

Assumpte
Acta del Consell Municipal de Serveis Socials i aprovació del 
seu reglament

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat

C/ ENRIC DELARIS 7
MANLLEU (08560)
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NO assisteixen

- Maria Balasch, ADFO
- Anna Piella, representant AFADIP
- Andreu Contijoch, ASVAT
- Nuria callís, Caritas Manlleu
- Mercè Farres, Ass Veïns Gràcia
- Isabel Casadevall, CIU
- Lluis Donoso, CCOO
- Claude Potrin, CD Josep Roqué, AURA i FADO
- Marta Moreta, PSC
- Carme Cavalleria, representant usuaris de serveis socials
- Miquel Sanchez, regidor  ICV-EUiA

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació del projecte Osona amb el Sàhara
3. Convocatòria 2019 dels projectes del Fons català
4. Programar sessió de treball del Pla de convivència en la diversitat
5. Presentació de les dades: diagnòstic Social de Manlleu
6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. S’aproven les actes de els sessions anteriors, sense cap esmena

2. El Sr. Joan Torres explica detingudament el projecte Forma’t al Sàhara, que desperta 
un gran interès per part dels assistents. També passa una avaluació de l’activitat de 
l’any passat i destaca els bons resultats obtinguts. Van efectuar una estada als 
campaments Sahrauís. Els assistents manifesten el seu acord a seguir ajudant en 
aquest projecte. També expliquen altres projectes que duen a terme, com Vacances 
en Pau, consistent en acolliment de nens i nenes dels campaments els mesos d’estiu.

3. El Sr. Albert Pujol explica els projectes que s’han escollit per entrar en la convocatòria 
del 2019. Aquests projectes son:

Núm Títol projecte País Entitat Import pendent 
consignació

3240 Construcció forn de pa i cursos 
de forners i pastissers per a 
joves discapacitats, al centre de 
dia Ihumure per nens a Kigali

Ruanda TIC Catalunya - 3.300 €
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3259 Cooperatives rurals de dones 
cameruneses: per la igualtat de 
gènere

Camerun Agermanament 
sense 
fronteres

21.716,83 €

- Construcció i equipament d’una 
maternitat en el centre mèdic 
insolafrica de Kribi

Camerun Insolàfrica 10.670

- Pendent proposta continuïtat a 
N’Djili

RD 
Congo

Fundació 
Trueta

-

La secretària informa que el pressupost anual del 2019 per a projectes del Fons Català és de 
15.000 €

4. Pla de convivència en la diversitat de Manlleu: la secretària informa als assistents que 
l’Ajuntament està actualitzant la redacció del Pla de gestió a la diversitat, que passarà 
a anomenar-se Pla de Convivència en la Diversitat. Per això, es compta amb el suport 
de la Diputació i de l’entitat D-CAS, contractada per la Diputació, qui ens fa el suport 
tècnic. S’estan duent a terme diversos grups de discussió, com a complement d’unes 
enquestes que s’han enviat a persones , entitats i professionals del poble en la fase 
del diagnòstic. Entre els grups de discussió, s’ofereix la possibilitat de participació des 
d’aquest Consell. La durada de la sessió serà d’unes dues hores i té per objectiu 
treballar a fons el resultats de l’enquesta enviada. La primera part es destinarà a 
presentar els resultats de l’enquesta i seguidament es donarà tron als assistents per 
validar els resultats. L’equip de dinamització de la sessió tractarà de concretar les 
aportacions de les persones assistents per tal d’esbrinar quines són les causes i 
possibles conseqüències dels factors que dificulten la convivència al municipi. 
Aquesta trobada s’emmarca en la fase de diagnòstic, per tant, es tracta de conèixer 
l’estat de la convivència i qualitat de les relacions interculturals al municipi.
S’acorda fer la trobada el dia 11 de febrer a les 17.45h.

5. La secretària, com a Coordinadora de l’Àrea de Promoció Social i Personal, salut 
pública ,consum i Igualtat, presenta als assistents un document sobre diagnosi social 
de Manlleu, on hi ha diferents indicadors que engloba la dimensió social: 

- Aspectes de salut
- Aspectes econòmics
- Aspectes sobre la població immigrada
- Dades de les atencions de serveis socials
- Beneficiaris d’ajut d’aliments
- Indicadors dels cercles de comparació municipal, entre d’altres.
- Molts d’aquests indicadors, es comparen amb Osona, com a mecanisme per situar la 

temàtica al municipi de Manlleu.
6. La secretària presenta als assistents al Sr. Antoni Casals Forcada, qui està participant 

en el grup de treball del nou pla d’Acció a la Gent Gran i demana als assistents la 
seva aprovació com a nou membre vocal , ja que segons el reglament, han de ser 
dues les persones representants dels serveis socials municipals, en aquest òrgan.
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Acords

1. Donar continuïtat al suport del projecte de la COOS forma’t al Sàhara.

2. Subvencionar amb les següents quanties els projectes del Fons Català següents:

num Títol projecte País Entitat Import 
concedit

3240 Construcció forn de pa i cursos 
de forners i pastissers per a 
joves discapacitats, al centre de 
dia Ihumure per nens a Kigali

Ruanda TIC Catalunya 3.300 €

3259 Cooperatives rurals de dones 
cameruneses: per la igualtat de 
gènere

Camerun Agermanament 
sense 
fronteres

1.030€

- Construcció i equipament d’una 
maternitat en el centre mèdic 
insolafrica de Kribi

Camerun Insolàfrica 10.670 €

3. Es farà arribar als assistents la convocatòria per la sessió del Pla de convivència en la 
Diversitat

4. Respecte del document de Diagnosi social de Manlleu: Aquest document es penjarà al 
portal de transparència, per tal de donar-lo a conèixer i també per tal d’oferir a les 
entitats elements de reflexió i justificació de les diferents accions socials que es duent 
a terme.

5. Acceptar com a nou vocal al Consell de Serveis Socials al Sr. Antoni Casals Forcada, 
com a representant dels usuaris de serveis socials en aquest Consell

El president/La presidenta aixeca la sessió a les 21:00, de la qual, com a secretari/ària, 
estenc aquesta acta.
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Vist i plau:

El secretari/La secretària El president/La presidenta

                                                                                   F_FIRMA_6
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		2019-04-17T11:37:00+0200
	AUPAC
	Rafael Cuenca Gámiz - DNI 47794376P (TCAT)
	Firma digital de documento AUPAC


		2019-04-17T09:33:00+0200
	AUPAC
	TCAT P Àgata Gelpí Lluch - DNI 36976106H
	Firma digital de documento AUPAC




