CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA
ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Sessió: 18 d'octubre de 2018
Hora 19 h
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta
Assistents:
Adam Tomàs,
Susana Sancho,
Ana Tomàs,
Rosita Pertegaz,
Miquel Subirats,
Rossana Fatsini,
Mª Jesús Villalta,
Llorenç Navarro,
Assumpta Eixarch,
Gislen Ferrer,
Xavier Melich,
Montse Rodriguez,
Amadea Ferreres,
Elvira Tomàs
Joana
Tere Reche,
Rosabel Gómez,
Enric Belda,

Alcalde - President del CMSS
Regidora de Sanitat i Serveis Socials
Representant del PSC
Representant Caritas Amposta
Representant EA-AM
Directora territorial del departament de Treball, afers socials i famílies
Representant APASA
President Federació de Associacions de Veïns d'Amposta
Coordinadora de SS d'Amposta
Técnic de SS d'Amposta
Técnic de SS d'Amposta
Técnic de SS d'Amposta
Defensora del Ciutadà
Presidenta Associació de Voluntaris d'Amposta
Sots directora Centre Acollida TTEE
Presidenta Creu Roja Amposta
Directora Residència d'Avis d'Amposta
Técnic de SS d'Amposta

ORDRE DEL DIA

1. Anàlisis de la situació actual i presentació, per part de l'equip tècnic, de la nova proposta
de funcionament del Consell Municipal de Serveis Socials.
DESENVOLUPAMENT
Benvinguda a càrrec d'Adam Tomàs, en qualitat d'Alcalde i President del CMSS. Tot seguit fa la
introducció a l'ordre del dia i explica que des de l'any 2014 no s'ha reunit el Plenari del CMSS i que
per tal de millorar el seu funcionament s'ha convocat aquesta Reunió extraordinària del CMSS.
La idea és la de proposar unes modificacions en l'actual reglament de funcionament que faciliten els
objectius del mateix.
A continuació li passa la paraula a la coordinadora del Serveis Socials Municipals, Assumpta
Eixarch, que comenta que els Consells Municipals de Serveis Socials són uns òrgans que per llei
han d'estar constituïts als municipis que tenen serveis socials bàsics, i que amb aquesta nova
proposta es pretén que, a més, sigui un espai de màxima representació dels agents socials
d'Amposta.
Recorda que el Plenari es pot reunir una o dues vegades a l'any i que la seva constitució actual és la
mínima marcada pel marc legislatiu i que es pot ampliar. També comenta que les funcions del
Plenari són consultives i més generals, sent els Grups de Treball on es poden desenvolupar els
encàrrecs i les propostes fetes pel Plenari del CMSS.
Assumpta Eixarch comenta que el primer pas per revitalitzar aquest órgan és dotar-lo de major
representativitat al Plenari i que aquest sigui el que promogui els diferents grups de treball, sempre
ajustant-los a continguts reals i funcionals.
En quant a la proposta d'ampliació de representants al Plenari, es concreta en què la totalitat de les
associacions socials, amb un mínim d'un any de funcionament, estiguin representades. Això
significa que el nombre de membres es pot ampliar en unes 12-14 persones i en conseqüència les
funcions seran més representatives i d'orientació, informació, suport i supervisió de les línies de
treball dels diferents grups per àmbits socials, que és on es farà el treball més concret.
Aquesta ampliació porta implícita una modificació en el reglament actual del CMSS. És per aquest
motiu que s'ha convocat aquesta reunió extraordinària amb els representant actuals, per tal que
s'avali o no aquesta proposta.
En aquest punt, el representant de la Federació de veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, comenta si
aquests nous representants poden ser d'empreses privades.
Assumpta Eixarch li respon que els participants al CMSS són tècnics, polítics i ciutadania
organitzada a través d'entitats socials que per definició són sense afany de lucre tot i que siguin
prestadores de serveis per a l'administració pública.
Enric Belda , tècnic de serveis socials, recorda els àmbits que representen l'actual Plenari.
A continuació, Llorenç Navarro també pregunta si els representants que estan avui en aquesta
reunió són els anomenats en l'actual Plenari o no.
Assumpta Eixarch li respon que aquest tema es va consultar als serveis jurídics de l'Ajuntament i

que, com degut al temps transcorregut des de l' última reunió algunes persones ja no ostentaven els
càrrecs pels quals se'ls va anomenar, en aquests casos s'ha convocat a l'entitat que representaven i
no a la persona.
Llorenç Navarro comenta que té dubtes en aquest punt i que farà la consulta abans de votar la
modificació del reglament del CMSS d'avui.
A continuació es passa a fer la votació de la modificació del Reglament per tal de facilitar
l'ampliació dels representants a totes les entitats de caire social d'Amposta al Plenari. Es fa a mà
alçada i sense la participació del representant de la Federació de Veïns d'Amposta pel comentat
anteriorment, amb el següent resultat:
17 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
S'informa que s'enviarà l'acta de la reunió tant als membres del Plenari com als serveis tècnics de
l'Ajuntamant per a iniciar el procés de modificació del Reglament actual.
Per últim i per part de tots els membres del Plenari del Consell Municipal de Serveis Socials, es
vol fer constar a l'acta el traslladar el condol a la família del Sr. Xavier Fuster Moreso.
Sense més intervencions a recollir, s'aixeca la sessió,

Amposta, 18 d'octubre del 2018

Susanna Sancho Maigí
Regidora de Serveis Socials

Assumpta Eixarch Conesa
Coordinadora de Serveis Socials

