AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Benestar Social

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL CONSULTIU DE SERVEIS SOCIALS
Dia: 19 de juliol de 2012
Hora: 12h
Lloc: sala reunions del Casal Municipal de la Gent Gran

Assistents:
1. Lluïsa Rom, regidora de Benestar Social, Salut i Família
2. Cinta Ballesté, representant NMC
3. Glòria Vilà, directora de la Residència Baix Camp
4. Anna Morera, com a representant de l’Associació Dones “Amunt”
5. Dolors Buil, presidenta de la Cooperativa de Treballadors Familiars Cambrils
SCoopCL
6. Francesc Mur, president del Banc del Temps de Cambrils
7. Júlia Garcia, membre del Banc del Temps de Cambrils
8. Domingo Ramos, com a representant de l’Assemblea Local de la Creu Roja
9. Magda Civit, com a representant del Consell Consultiu de la Gent Gran
10. Vicki Mercè, com a tècnica de Serveis Socials
11. Consol Díaz, com a representant de Caritas
12. Gemma Balanyà, com a tècnica de l’Oficina municipal del Pla d’inclusió de
Cambrils
13. Milagros Vidiella, com a Cap del Departament de Benestar Social i Família
Secretari, per delegació: Eloi Giménez
1. Aprovació de l’acta anterior
La Sra. Rom fa un breu resum de l’acta de la reunió anterior i tot seguit es passa a
aprovar l’acta.
2. Memòria serveis específics
La Sra. Milagros Vidiella inicia l’explicació de la memòria de 2011 dels serveis socials
específics comentant que estan basats en 3 programes: programa d’acollida i
integració a les persones estrangeres immigrades, el programa d’atenció a les
persones amb discapacitat i dependència i el programa d’atenció a la infància i la
família. A continuació, fa una explicació més acurada dels resultats obtinguts de
cadascun dels serveis.
La Sra. Rom, aprofita per comentar que recentment va rebre la visita del Director
general d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, Sr. Bosch, en la que va mostrar
molt satisfet de com es duia el tema de l’acollida a les persones immigrades a
Cambrils.
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També diu que en temes de discapacitat i de dependència, pel 2012, es va optar per
l’opció del copagament en alguns dels serveis i comenta que de cara al 2013 es
mantindran.
Finalment, en relació amb el projecte Reforçat’ amb nosaltres, explica que el 2013
complirà la seva 10a edició, però que fan falta voluntaris per a fer el reforç escolar.

3. Presentació del Pla d’inclusió municipal
La Sra. Rom explica que per contracte programa es va crear el Pla d’inclusió social
durant l’any 2010 i que a aquests efectes, s’hi ha destinat una tècnica del Dept. de
Benestar Social, concretament, la Gemma Balanyà.
La Sra. Balanyà fa una breu presentació del projecte d’endegament d’aquest Pla,
explica en què consisteix un Pla d’inclusió i quins són els passos a seguir fins a
l’aprovació del Pla definitiu per a Cambrils.
4. Torn obert de paraules
La Sra. Rom pren la paraula dient que posa a disposició de la xarxa associativa i dels
membres del consell consultiu el Consell Consultiu per tal que facin propostes de
millors i suggeriments, i que aquest és un dels objectius del Consell i per tant, que
aprofitin les reunions per a presentar-ne.
La Sra. Consol Díaz, explica que s’estan fent reformes al local de Càritas Sant Pere i
que de cara al mes d’octubre faran alguns canvis en el sistema de lliurament dels
ajuts alimentaris d’urgència. Aquests canvis passen per fer una mena de
supermercat de productes que funcionarà amb punts i així els usuaris podran agafar
el que més els interessi i ajudarà a dignificar la gent que es veu obligada a demanar
aquest tipus d’ajuts.
La Sra. Júlia Garcia pregunta si haurà canvis en la programació d’activitats del Casal
pel proper curs i la regidora li respon que no, que es continuarà amb els mateixos
cursos i que els únics canvis seran els preus i que les inscripcions i pagaments
passaran a ser trimestrals.

Essent les 13h30 , la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
Cambrils, 19 de juliol de 2012
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