
 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS  
 
ACTA DE LA  REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
 
Manresa , 24 de novembre de 2015, a les 19:30  hores  a la sala de  reunions 
de l’edifici Infants, ctra. de Vic, 16. 
 
PARTICIPANTS:  
  
Membres del consell : 
Sra.  Mercè Rosich, presidenta del consell, de l’Ajuntament de Manresa  
Sra.  Josefina Ramírez, secretària del consell, de l’Ajuntament de Manresa 
Sra. Fina Riera, vocal, de la Fundació AMPANS. 
Sra. Esperança Escudé, vocal, del CDIAPB. 
Sr. Jaume Espinal, vocal, de Caritas Manresa 
Sra. Rosa Carulla, vocal, de la Fundació Althaia 
Sra. Alba Oms, de la Fundació sociosanitària de Manresa. 
Sra. Teresa Campanera,  del Servei Català de la Salut. 
Sr. Pilar Izquierdo, vocal , de la Fundació Rosa Oriol 
Sra. Angels Santolària, vocal, representant d’ ERC. 
Sra. Josep Ma Fius , vocal, representant de CIU 
Sr. Felip Gonzalez, representant de PSC. 
Sr. Gabi Palomero, vocal, representant de la CUP. 
Sr. Jose Antonio Sierra, vocal, representant de DM 
 
 
Persones convidades o representants d’entitats que formen part del 
consell:  
Sr. Pol Huguet, representant d’ERC. 
Sra. Sandra López, representant de Caritas. 
Sra. Alba Franch, representant de Creu Roja Manresa 
 
No assistents o excusats: 
Sr. Miguel Cerezo , vocal, representant de Ciutadans 
Sr. Miquel Riera, vocal, de Creu Roja Manresa. 
Sra. Anna Carbonell, vocal, de l’ Institut Català de la Salut. 
Sra. Mercè Jubells, vocal, del Col·legi de treballadores socials. 
Sr. Juan Manuel Bendala, vocal, de la Fundació Cots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta del dia 1 d’octubre de 2015 
sense cap esmena . 
 
2. Temes pendents dia anterior: aprovació de les normes de 
funcionament del consell, creació de les taules/comissions i ajuts de 
menjador. 

 
Normes de funcionament 
 
Es repassa el document enviat per correu electrònic sobre les normes de 
funcionament del consell. 
 
S’arriba als següents acords: 

- S’ esmenarà un error detectat en el punt 7.1. Diu que el consell es 
reunirà com a mínim dues vegades i ha de dir “tres vegades”. 

- A petició del Sr .Palomero s’acorda modificar l’apartat a) de l’apartat 
4.1. , de manera que no només pot proposar el president del consell 
la participació de tècnics o experts en el consell sinó també a 
proposta d’una tercera part dels propis membres del consell. 

 
Creació de taules/comissions 
 
La Regidora proposa mantenir la Taula de pobresa energètica amb els 
mateixos membres que la composen actualment, i proposa crear una taula, que 
s’anomenarà Taula del tercer sector d’emergències socials. Aquesta taula 
substituirà l’anterior comissió de necessitats socials i estarà composada per les 
principals entitats socials de la ciutat; Caritas, Creu Roja i Fundació Rosa Oriol. 
Es proposa convidar a participar a la taula a Sant’Egidio i la Fundació Tomàs 
Canet. L’Ajuntament comenta que parlarà amb aquestes entitats per demanar 
que en formin part. La Fundació Althaia expressa que no formarà habitualment 
part de la taula tot i que es posa a disposició per si algun dia és necessari que 
hi assisteixi. 
La taula del 3r sector estaria composada per tècnics principalment, tot i que 
també es convocaran tots els polítics del consell i es mantindrà la mateixa 
secretària que la del consell. 
 
Ajuts de menjador 
 
Es torna a abordar aquest tema. La Regidora expressa que l’Ajuntament ja ha 
pres una decisió pel que fa l’adjudicació de les beques. Aquesta decisió és que 
dels infants de Manresa que tenen beca del 50% es complementarà fins al 
100% aproximadament uns 500 infants. S’expliquen els criteris a nivell de 
puntuació que diuen la convocatòria del consell comarcal del Bages, en base 
això s’han triat els infants que tenen 50 punts o més en l’apartat econòmic i tots 
els infants amb informe de risc o informe de risc greu independentment de la 
puntuació que tinguin. 
El Sr. Gonzalez vol deixar constància del seu reconeixement a la Regidora i 
l’equip de govern per haver realitzat aquest esforç econòmic. 
 
 



La Regidora comenta que tal i com s’havia avançat en altres reunions s’ha 
confirmat que Manresa participarà en el projecte #Invulnerables. Aquest 
projecte en forma part principalment La Caixa, amb els seus projectes pro 
infància i Incorpora, però també participa la Fundació del Barça, i la Generalitat. 
L’entitat que dinamitzarà el projecte serà la Fundació Rosa Oriol, i l’Ajuntament 
derivarà la majoria de famílies, i portarà un seguiment estret del projecte, es 
desenvoluparà a la zona de les escodines i balconada. La generalitat de 
Catalunya també hi col·labora i ha triat els municipis on es desenvoluparà el 
projecte, que seran 8 municipis. Cada entitat aportarà els seus recursos, 
fonamentalment La Caixa, i es treballarà en xarxa amb les entitats del municipi. 
Aquest serà un tema que s’anirà abordant a la taula del tercer sector. 
 
3. Informació sobre el tema dels Refugiats. 
 
La Regidora comenta respecte aquest tema que no hi ha encara una informació 
clara. No hi ha una xifra concreta de quantes persones vindran, ni tan sols és 
segur que Manresa sigui ciutat acollidora. Un recurs que s’ha ofert  és  l’alberg 
de joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Alba de Creu roja corrobora el que diu la Sra. Rosich, tot i que puntualitza que 
sol·licitants d’asil ja fa temps que se n’estan acollint, de Mauritània, Mali, i 
d’Ucraïna. Des de l’entitat es facilita la cobertura de les necessitats bàsiques 
mentre se li troba un lloc per viure. 
 
Arribats a aquest punt la Regidora comenta que els representants polítics i 
d’entitats que ja se’ls hagi presentat el tema dels pressupostos participatius 
estan excusats si volen marxar de la reunió, perquè ja és el darrer punt de 
l’ordre del dia i s’estalviaran tornar a escoltar aquesta presentació. 
 
4. Presentació dels pressupostos participatius. 
 
La Regidora fa la presentació en powerpoint d’aquest programa de govern.  
 
L’objectiu del procés és promoure que les persones s’impliquin més en els 
afers públics de la ciutat especialment els de gran transcendència com són els 
pressuposts municipals.  
 
La voluntat política és de continuar l’experiència d’implementació del procés de 
pressupostos participatius; ampliar la partida del pressupost objecte de debat, 
incidint en el pressupost d’inversions i també en el d’activitats i serveis a les 
persones; incorporar els consells tan sectorials com territorials en la reflexió 
dels pressupostos municipals; avançar en la consolidació d’un model propi de 
pressupost participatiu on ciutadania, tècnics municipals i responsables polítics 
s’impliquen i col·laboren, cadascú des de la seva responsabilitat en l’elaboració 
d’un pressupost més democràtic i participatiu. 
 
Aquest model es basa en 3 pilars: 

- Propostes de les entitats per un total de 200.00€ amb un cost màxim 
de 50.000 € cadascun. Els projectes poden ser destinats a millorar 
l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments de la ciutat, o adreçats a 
finançar activitats o serveis a les persones. 



- S’implicaran als consells de districte en el procés de pressupostos 
participatius fent una sessió específica. 120.000€ en inversions 
territorials repartits en 30.000€ per cada districte. 

- Es convocarà cada consell sectorial amb l‘objectiu d’explicar el 
pressupost destinat a cada àmbit. Tots els ciutadans estan convidats 
a tots els consells sectorials (no només els membres formals). 

 
Les propostes es poden presentar a partir del 16 de novembre fins el 31 de 
gener. Per qualsevol consulta la Josefina Ramírez és la referent,  o bé la 
Montse Gibert de participació participació@ajmanresa.cat. Tota la informació 
del procés estarà a la web municipal i es faran correus a les entitats recordant 
els terminis. 
 
El Jaume Espinal proposa que quan es presenti el pressupost de despesa ja 
consolidada del 2015 es pugui explicar també el pressupost inicial del 2016. 
 
5. Precs i preguntes. 
 
Donat que s’ha canviat de legislatura és necessari tornar a renovar els 
membres del consell, es reparteix el full de sol.licitud per les entitats perquè ho 
vagin presentant, a principis de l’any vinent es recordarà i vetllarà aquest tema. 
 
La presidenta dóna per finalitzada la sessió .  
 
 
 

 
 

 


