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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 4 

 
Data:   17 de febrer de 2020 
Horari:  17.30 a 19.30 
Lloc:  Sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona 
   (Via Augusta, 9-13, soterrani) 
 
Convoca:  
Aïda LLauradó Álvarez (vicepresidenta de la TIAB),  en nom de Àlex Pastor (president de la TIAB) 

 
 
Ordre del dia: 
 
1. Obertura de la sessió, per part del president de la TIAB i Alcalde de Badalona, Àlex Pastor. 

 

2. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió plenària de la TIAB, realitzada el 02/04/19. 
 

3. Presentació de la Memòria avaluativa 2019 de la TIAB. 
 

4. Proposta de Programa d’acció 2020, en el marc del desplegament del Pla estratègic 2019-2022, i crida a 
la participació. 
 Proposta de fases dels procés de desenvolupament programàtic. 
 Proposta de projectes i crida a la participació. 

 

5. Proposta d’actualització del Marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB. 
 

6. Precs i preguntes. 
 

7. Cloenda de la sessió, per part de la vicepresidenta de la TIAB i regidora  

 
 

D E S E N V O L U P A M E N T   D E   L A   S E S S I Ó :  
 

1. Obertura de la sessió 
 
Obre la sessió Aïda Llauradó, vicepresidenta de la TIAB, que excusa a l’Alcalde, Alex Pastor, per no poder 
presidir la sessió. Agraeix als participants la seva assistència.  
 
Explica que aquest plenari s’ha convocat una mica més tard del previst, donat que era molt important 
poder treballar de forma adequada la priorització de totes les mesures d’acció contemplades al Pla 
estratègic 2019-2022 i, donat el canvi de govern, també alinear aquestes prioritats amb aquelles 
contemplades des d’un punt de vista polític, per part de l’equip de govern. 
 
Destaca la rellevància d’aquest quart plenari que suposa per a la TIAB entrar en una fase clau en la seva 
trajectòria, ja que es presenta la proposta de programa d’acció 2020, com a repte important de treball 
cooperatiu entre les diferents àrees i organismes municipals, altres serveis no municipals i la xarxa 
d’entitats que treballen a la ciutat en el camp de la infància i l’adolescència. 
 
Fa referència també a la voluntat del govern municipal de prioritzar les polítiques d’infància i de crear un 
Àrea municipal d’Infància i Joventut.  
   
2. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió plenària de la TIAB, realitzada el 02/04/19 
 
Després que la Sílvia Navarro, secretària tècnica de la TIAB, recorda els principals temes tractats en el 
Plenari anterior, per unanimitat, es dona per aprovada l’acta del tercer plenari. 

https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2019/07/Sessio-Plenari-3-020419.pdf
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3. Presentació de la Memòria avaluativa 2019 de la TIAB 
 
Es presenta la memòria avaluativa de la TIAB de l’any 2019, estructurada a partir de tres apartats: A) 
Membres, organització i espais de treball; B) Activitat realitzada i recursos; C) Valoració i reptes per a l’any 
2020. 
 
La Sílvia Serés exposa la part més descriptiva del document, en la qual es fa referència al conjunt d’activitat 
realitzada a l’entorn del pla estratègic, el planning dissenyat per abordar les oportunitats de millora 
identificades l’any anterior, la gestió comunicativa, la sensibilització ciutadana i l’intercanvi amb altres 
Taules de Catalunya. 
 
Per la seva part, la Marta Ribó exposa la part valorativa que contempla aspectes com: els membres de la 
TIAB, la gestió del temps, el lideratge polític i directiu, la participació dels infants, la funció referent de la 
TIAB, el blog, la projecció a la ciutat i fora de Badalona, la funció sensibilitzadora i els recursos i mitjans 
disponibles. Les conclusions d’aquesta valoració s’agrupen, en clau de reptes, a l’entorn de quatre àrees: 
membres, programa d’acció, comunicació i sensibilització, i cooperació externa. 
 
Després del torn de paraules obert, s’aprova per unanimitat el contingut de la memòria. 
 
 
4. Proposta de Programa d’acció 2020, en el marc del desplegament del Pla estratègic 2019-2022, i crida 

a la participació 
 
De forma introductòria, la Sílvia Navarro recorda l’itinerari de treball desenvolupat per arribar a la 
formulació de la proposta de programa d’acció que es presenta, així com alguns elements de tipus 
metodològic sobre quina es proposa que sigui la lògica a seguir en el procés de desenvolupament 
programàtic. També es fa referència als diferents rols a introduir i la seva complementarietat. Un altra 
element clau és la vinculació la necessària creació de sinèrgies entre els tres projectes. 
 
A continuació, es presenten els tres projectes que configuren el Programa d’acció 2020, per part de 
membres dels nuclis impulsors de cadascun d’ells. 
 
 Eva Ledesma presenta el projecte 1:  I Foro d’acompanyament i suport a famílies (cap a un model 

compartit per la xarxa).  
 
 Noemí Paniello i Susana Campos presenten el projecte 2: Prevenció, detecció i abordatge de situacions 

de maltractament infantil (promovent el bon tracte). 
 
 Núria Andreu presenta el projecte 3: Sensibilització ciutadana en l’àmbit dels drets dels infants (Cicle 1: 

“Iguals i diferents, va de drets!). 
 

En la presentació dels tres projectes es comparteixen els objectius generals i beneficis esperats, algunes 
idees clau que donen idea de l’orientació que es proposa de l’acció, les fases que es proposen per al seu 
desenvolupament i els productes que es volen generar. Igualment, en cada projecte s’informa dels serveis, 
entitats i col·lectius que ja han informat que volen participar en cada equip. Al final de l’exposició, també es 
presenta el pressupost estimat, que és de 10.000 euros. 
 
Es posa en valor la diversitat en la configuració dels equips de projecte, factor que pot fer que el treball 
col·lectiu sigui molt ric. Els dies següents a la realització del plenari, s’enviarà una comunicació a tots els 

https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-memoria-2019.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-programa-accio-numerat.pdf
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membres de la TIAB, per insistir en la crida a la participació en els tres projectes i s’enviarà el material de 
presentació dels projectes emprat en el plenari. 
 
A continuació, s’obre un torn de paraules que es centren en la petició d’aclariments sobre algun de les 
propostes de projectes presentats i per felicitar el treball previ fet pels nuclis impulsors. També hi ha alguna 
intervenció que fa èmfasi en la necessitat de reforçar el lideratge de l’Ajuntament a la TIAB i la creació de 
condicions favorables per a que aquesta pugui avançar i consolidar-se. 
 
Finalment, s’aprova per unanimitat la proposta de Programa d’acció 2020 presentada. 
 
 
5. Proposta d’actualització del Marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB 
 
La Sílvia Navarro trasllada al plenari la proposta de la comissió tècnica d’actualitzar el Marc organitzatiu i de 
funcionament de la TIAB, amb dos mesures que s’ha valorat podrien revertir de forma positiva en la seva 
dinàmica de treball. 
 
La primera mesura té a veure amb aspectes vinculats amb la comissió tècnica i la segona amb la creació 
d’un espai o comitè polític i directiu, a partir del qual reforçar el treball transversal de les diferents àrees i 
serveis de l’Ajuntament en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència, generar millors condicions per al 
treball cooperatiu que fa la TIAB i promoure que aquesta tingui una funció de referent del conjunt de la 
xarxa. 
 
S’aprova per unanimitat la proposta. 
 

 
6. Precs i preguntes 

 
No hi han precs ni preguntes per part dels assistents. 
 

 
7. Cloenda de la sessió, per part de la vicepresidenta de la TIAB i regidora 

 
Tanca la sessió la vicepresidenta de la Taula, animant al màxim a la implicació i participació de tots els 
membres en els projectes que es volen impulsar. 
 
Es compromet també, des d’un punt de vista polític i organitzatiu, a crear des de l’Ajuntament  el màxim de 
condicions favorables per al desenvolupament de la programació de treball. 
 
Posa en valor tot l’aprenentatge col·lectiu que es pot generar en l’experiència d’implementació dels 
diferents projectes. 

 
 
 
Finalitza la sessió a les 19. 35’  
 
Secretària tècnica de la TIAB  
(P.R. 18/02/2017)  
Sílvia Navarro Pedreño 

https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-actualitzaci%C3%B3-marc-org-i-func-2020.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-actualitzaci%C3%B3-marc-org-i-func-2020.pdf

