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Consell Social Municipal.
PROPOSTA PLA ACTUACIÓ 2014
El Consell Social Municipal és un òrgan destinat a fomentar la participació
ciutadana i el debat entorn a la cohesió social.
La seva creació respon a la voluntat d’apostar per una etapa més activa per
aconseguir un consell on les entitats i organitzacions publiques i privades que
en formen part puguin transferir les seves experiències, es promoguin noves
relacions de treball i es fomentin les bones pràctiques en la intervenció social.
El principal objectiu Consell Social es crear un espai de participació , on la
regidoria de Serveis Socials (però també transversalment tots els departament
que es requereixi), i totes les entitats i associacions amb voluntat de treballar
en l’àmbit social al municipi puguin posar en comú totes les voluntats,
potencialitats i recursos per tal de millorar el treball amb els col·lectius en risc
d’exclusió social. Fomentant el voluntariat, el treball comunitari i la xarxa social
com eines fonamentals per encarar aquesta lluita des de tots els àmbits.
No hi ha una voluntat de delegar feines els uns als altres sinó de treballar
plegats per millorar els projectes actuals i tirar endavant nous projectes i
propostes. El Consell Social ha de servir per analitzar la realitat del municipi,
establir les seves necessitats i traçar les línies a seguir pel futur.
Per tal de marcar les línies d’actuació i responent a les voluntats sorgides de la
primera convocatòria del Consell Social del 20 de gener de 2014 s’ha elaborat
aquest Pla d’Actuació.
La finalitat és configurar els àmbits d’actuació (de cara a crear espais/taules de
treball especifiques) i establir un calendari de treball que serveixi de guia i
pauta a seguir per al seu desenvolupament.

2. Àmbits d’actuació
La proposta inicial de treball. Cada àmbit d’actuació te unes necessitats
diferents i que poden respondre a projectes concrets ( com per exemple la
creació d’una bossa de voluntariat o un espai de recollida i repartiment
centralitzat d’aliments) o un treball més estable i perllongat en el temps.
Evidentment és una proposta oberta que es pot ampliar o reduir en funció de
les prioritats que es reculli en el Consell Social. Aquesta proposta intenta ser
ambiciosa en quan a la voluntat d’incloure aquells àmbits en els que el CS
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tingui voluntat de treballar, però també realista en quan a la possibilitat de ser
desenvolupats i que el seu treball esdevingui efectiu.
La participació en aquestes taules de treball serà d’aquells representants de les
entitats que tinguin interès , amb tècnics municipals de l’àmbit de Serveis
Socials. La presidència del Consell Social s’encarregarà de vetllar pel
funcionament i la dinamització de les taules de treball.
Les conclusions i propostes de les taules es portaran al plenari del Consell.
Les taules de treball proposades són:
2.1. Infància i Adolescència / Àmbit Educatiu
Objectius: Respondre a les necessitats dels infants en risc (millora de
circuits i
comunicació, beques menjador i necessitats alimentaries
en períodes sense activitat escolar, aprofitament de recursos i
instal·lacions, necessitats educatives, psicològiques i socials, espais
d’aprenentatge per a famílies, etc...)
2.2. Vulnerabilitat i urgència social
Objectius: Respondre a les necessitats bàsiques de famílies i persones
en risc
d’exclusió social. (eixamplar i coordinar bancs d’aliments,
productes de primera
necessitat, rober... treball conjunt, espais
comuns, centralització i compartir
recursos, etc...)
2.3. Acció Comunitària
Objectius: Eixamplar i enfortir el treball en xarxa i comunitari. Analitzar la
situació del municipi, detecció de les necessitats. Projectes destinats a
transformar les condicions socials i millorar el treball envers l’exclusió
social (programa de voluntariat, Oficina dels drets socials, projectes
d’autocupació, etc...) .

3. Metodologia de Treball
Per iniciar el treball dels diferents àmbits es proposa:
Aprovar aquest Pla d’actuació i en el termini màxim d’un mes poder fer una
primera convocatòria de cada taula de treball.
En la primera convocatòria de cada taula de treball caldria poder: detectar
necessitats d’actuació, marcar els objectius de treball del grup del 2014 , així
com fer les propostes d’accions i projectes prioritaris en el que es centrarà .
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Com ja s’ha comentat, la regidoria de Serveis Socials participarà tant a nivell
polític com a nivell tècnic , assumint a més la seva dinamització i vetllant pel
seu funcionament.
En actuacions concretes que es valori necessari poden participar també tècnics
municipals de l’àmbit de referència així com a persones expertes que es
consideri.
En aquestes taules de treball podran participar representants de totes les
entitats que formen part del Consell Social (per qüestió d’organització i
funcionament proposem que sigui un/a representant per entitat, que pot ser
diferent al representant/s del Plenari del Consell).
El Plenari del Consell Social Municipal serà l’espai en que es posarà en comú i
farà el seguiment de les tasques proposades i realitzades per les diferents
taules de treball. Cal assumir el compromís d’anar convocant el Plenari, com a
màxim, cada tres mesos. Recollint la proposta expressada en el Plenari del
Consell Social, aquest anirà canviant d’espai de trobada, entre els diferents
equipaments i locals de les entitats del Consell Social Municipal.
Pel que fa als àmbits de treball tindran lloc en els espais municipals (Can Puig
o Vinya d’en Petaca).

4. Proposta de Calendari
Dilluns 24 de març: Plenari Consell Social Municipal.
Dilluns 31 de març: Àmbit d’infància i adolescència
Dilluns 7 d’abril: Àmbit de vulnerabilitat i urgència social
Dilluns 28 d’abril: Àmbit d’Acció Comunitària
Dilluns 12 de maig: Àmbit d’infància i adolescència
Dilluns 19 de maig: Àmbit de vulnerabilitat i urgència social
Dilluns 26 de maig: Àmbit d’Acció Comunitària
Dilluns 16 de juny: Plenari Consell Social Municipal
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