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1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1674429 SOGMO-AWL5Z-S8EW8 A4DC29D89E0922EB69D3043E22C5BF829920F48E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 3 vots a favor del grup municipal PP, 2 abstencions del grup municipal CIU i 1 abstenció
del grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER ELABORAR
UN PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI I MEMÒRIA ANUAL DE
SERVEIS SOCIALS

Atès que els serveis socials són un dels elements de l’estat del benestar, conjuntament amb la
seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les
polítiques d’habitatge i altrres actuacions públiques.
Atès que el desplegament de les polítiques de serveis socials i socio-comunitàries són un
conjunt d’intervencions que estan dirigides a incidir, des d’una perspectiva integral,
territorial, de participació i de proximitat, en el benestar dels ciutadans i ciutadanes durant tot
el seu cicle vital (infància, edat adulta i tercera edat). Les diferents accions en matèria de
serveis social estan orientades a la població en general i a col·lectius vulnerables de la ciutat
amb l’objectiu d’intentar pal·lair situacions de dèficit, personal o col·lectiu, de la població,
posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el
desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les
persones.
Atès que el nostre municipi té una demanda cada vegada més gran ha de poder donar servei a
un número més elevat de persones demandants d’aquesta regdoria i la informació ha de ser
més pròxima al ciutadà.
Atès que entenem la necessitat d’elaborar un Pla de Desenvolupament Comunitari, com una
estratègia social dirigida a potenciar la participació i la implicació de la comunitat. Tenen per
finalitat modificar i millorar les condicions de vida de la població en el seu conjunt, o de
barris o grup de persones que són usuaris de Serveis socials a més de la població que té unes
necessitats essencials bàsiques per cobrir. Servei que entenem es pot millorar mitjançant el
treball conjunt entre els ciutadans, les entitats i l’administració.
Atès que els PDC desenvolupen la identitat de barri, potenciant el teixit associatiu, impulsa
dinàmiques solidàries i promou projectes destinats a afavorir la integració de la població més
vulnerable.
Els projectes comunitaris en el marc dels Serveis Socials bàsics
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S’entén per treball comunitari en el marc dels serveis socials bàsics aquelles accions
encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la
potenciació de col·lectius i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la
cohesió i la inclusió social. Aquestes accions van adreçades a grups o col·lectius de persones
que es poden realitzar de manera conjunta, o no, amb altres serveis i amb el propi col·lectiu
implicat.
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•

Projectes d’accions comunitàries informatives i/o de sensibilització

Són accions pro-actives respecte a l’aparició de situacions de risc o problemàtiques socials.
Es concreten en xerrades, exposicions o elaboració de material divulgatiu, i tenen com a
objectiu el canvi d’actituds i valors de la població. Poden ser impulsades pels Centres de
Serveis Socials de forma independent o en col·laboració amb altres serveis.
•

Projectes d’accions comunitàries de suport a grups socials i col·lectius

Són accions que tenen com a objectiu empoderar a grups, provinents de grups de tractament
social o identificats al territori en el treball en el carrer, per a que siguin impulsors d’accions
que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de la comunitat en la què es troben. Són
impulsats pels professionals dels Centres de Serveis Socials, qui són persones de referència
per als membres d’aquests grups.
•

Projectes d’accions comunitàries de suport a iniciatives veïnals i col·lectives d’un
territori

Són accions que tenen com a objectiu donar suport al desenvolupament d’accions i projectes
impulsats per entitats, o per xarxes de treball conjunt del territori amb participació d’entitats,
incorporant objectius d’inclusió en aquests projectes. Poden ser desenvolupats sense la
participació del Centre de Serveis Socials, encara que aquest fet podria suposar la desaparició
dels objectius d’inclusió plantejats.
•

Projectes d’accions comunitàries de cohesió i transformació social

Són accions que tenen com a objectiu contribuir a consolidar formes d’organització i
participació transformadores d’un territori, on població organitzada, serveis públics, entitats
prestadores de serveis i institucions, partint de la consciència i el sentiment de pertinença a un
projecte compartit, impulsen accions conjuntes on cadascú assumeix un paper per millorar la
realitat d’una o diverses dimensions del territori. El Centre de Serveis Socials organitza de
forma central, a partir d’aquest projecte, la seva estratègia com a equip per abordar aquell
tema o dimensió a treballar.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR a la regidora de Serveis Socials a impulsar i crear una taula de treball de la
que formin part els tècnics de la pròpia regidoria, govern i oposició per portar a terme una
diagnosi de l’estat actual del conjunt de serveis proporcionats amb l’objectiu de poder
millorar l’assistència, atenció i informació al conjunt de la ciutadania que tingui necessitat de
disposar d’aquesta informació.
Segon.- INSTAR al govern i a la regidora per crear un projecte comunitari de serveis socials
que com a mínim afecti a les quatre àrees que comenten en el text de la moció.
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Tercer.- FALICITAR si existeix, i sinó redactar, una memòria anual del conjunt de serveis
socials prestats des de la regidoria en el què resta d’any 2017, i els tres últims anys
transcorreguts des d’inicis de mandat.
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Quart.- REFORMULAR la pàgina web de Serveis Socials amb l’objectiu de millorar la
informació i l’accés a la tramitació de la documentació, requisits, condicions per millorar el
coneixement sobre ajudes o serveis que són prestats per la regidoria, així com poder obtenir
informació sobre aspectes relacionats amb polítiques relacionades.
Cinquè.- FER ARRIBAR aquesta moció al conjunt d’entitats socials del tercer sector,
assistencials i veïnals per al seu coneixement. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

