
 
 

  Àrea  Drets Socials i 
Serveis a les Persones 

 CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 

 
Serveis Socials 

ACTA DE REUNIÓ 
 
Núm.              1/2016 
Dia:              2 de febrer de 2016 
Hora:              de 17’00  h a 18’30 h 
Lloc:              Aula Polivalent Edifici Glòries  
Accessibilitat:  Servei d’intèrpret en llengua de signes  
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 

Joan Antoni Torra 
Josep Datzira 

Josep Ribera Segura 
Joan Vila Roura 

Jose Luis Charles Gracia 
Dani Jorquera 

Ramon Rodriguez Rodriguez 
Montserrat Vila 

Segundo Merino 
Esther Perez 

Marià Gallego 
Carmen Sala 
Nuria Intente 

Ramon Costa Palet 
Anton Mª Costa Grifell 
Laura Fernandez Lucía 

Maria Rosa Cristany 
Eva Dumont Méndez 
Paco Virera Cabrero 

Sonia Cebrian Solbas 
Roció Arguello 

Josep Rodriguez 
Laura Díaz 
Pep Martí 

 
Rosa Maria Ribera 

 
Montse Martinez Soler 

Noel Duque 
Lucia Linuesa 

Victòria Hernandez 
 

Maruja Rambla 
Lluïsa Melgares 

 
Meritxell Lluís i Vall 

 
 

Albert Montcada 
Lucio Villasol 
Mercè Soler  
Sonia Valle 

Maria Jesus Tarragona 
Gema Garcia 

 
Maria Gracia Escabia 

Josefina Soler  
Xavi Martinez 
Pau Consola 

 

 
ACAU. As. Coordinadora Ajuda Unida 
La Llar Fundacio 
FUPAR 
DISMIFISICS PROU BARRERES 
FAVT. Fed. Associacions Veïns Terrassa 1 
PRODIS. Prodisminuits Fundació Privada Terrassenca 
APUP. Associació Pares Usuaris La Pineda 1 
APUP. Associació Pares Usuaris La Pineda 2 
APUP. Associació Pares Usuaris La Pineda 3 
Associació ALBA 
CREU ROJA 
APESOTE 
Associació GENT SOLIDARIA 
AVAN 
Coordinadora CAPAÇ 
Residència-Centre de dia LA PINEDA 
CARITAS 
INSOC-CEG 1 
INSOC-CEG 2 
AIDE 
Consorci Sanitari 
AE Can Palet – Grup Colònies Ca n’Anglada 
Esplai Tremola 
Fundació Busquets 
 
Tinent d’Alcalde Area Drets socials i Serveis a les Persones i Regidora 
d’Educació 
Area de Drets Socials i Serveis a les Persones 
President Delegat i Regidor de Serveis Socials, Salut i Joventut 
Directora de Serveis Socials 
Secretaria tècnica del CMBS 
 
Regidora de Salut 
Regidora d'Habitatge, Mediació Comunitària, Polítiques de Gènere, 
LGTBIQ  
Regidora de Ciutadania i Qualitat democràtica i de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 
 
Cap del servei de Salut i Comunitat 
Serveis d’Habitatge 
Ciutadania i Qualitat Democràtica 
Joventut i Lleure 
Polítiques de Gènere 
LGTBIQ 
 
Grup Municipal CIU 
Grup Municipal PSC 
Grup Municipal Terrassa en Comú 
Grup Municipal ERC 
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MEMBRES EXCUSATS: 
 

Conxa Puig 
Assumpció Tobella 

Alberto Capitan  
Sergi Martinez  

Sonia Sala Llobet 
 

Angeles Peinado 
 

 
ONCOLLIGA 
Salut Mental Terrassa 
Actuavalles 
CCOO 
CET L’Heura 
 
Grup Municipal PP 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 

1- Obertura de la sessió a càrrec del president. 
El President delegat del Consell, Regidor de Serveis Socials i Joventut i Lleure, en Noel 
Duque , obre la sessió donant la benvinguda a tots els assistents. Expressa la voluntat 
de voler treballar des d’aquest espai el treball amb les entitats de la ciutat i 
argumenta que aquesta sessió primera, prèvia a la constitució formal del Consell, vol 
que sigui un espai d’aturada, on es pugui fer un exercici de reflexió compartit en 
relació a l’espai participatiu del Consell Municipal de Benestar Social, qui el forma i 
quines expectatives de treball es tenen, doncs hi havia informacions que s’havien fet 
arribar que feien pensar en que la participació no era gaire satisfactòria. 
 
 
 
2- Nova composició del plenari del Consell Municipal de Benestar Social. En 

aquest punt s’oferirà a cada membre l’espai per compartir amb la resta 
tres informacions: 

 
a) Nom de la persona i entitat, associació o servei que representa. 
b) Definir que espera d’aquest espai de treball. 
c) Enumerar tres preocupacions prioritàries sobre les que creu que 

s’hauria de poder treballar de forma col·laborativa des del Consell 
Municipal de Benestar Social. 

 
A més de les entitats que ja formaven part del CMBS en el Mandat anterior, s’han 
convidat a participar d’aquesta reunió, responsables de diferents Serveis Municipals 
de l’Àrea de Drets Socials i Serveis  a les Persones, així com nous Regidors i 
Regidores i representants dels diferents Grups Municipals d’aquest nou Mandat. 
S’incorporen també les entitats de lleure que estan fent intervenció socioeducativa. 
 
Es fa un torn rotatori on tothom es presenta, indica l’entitat o servei que representa i 
verbalitza allò que voldria es treballes des d’aquest espai participatiu. Alhora es 
comparteixen valoracions i suggeriments de millora. 
 
 
3- Recollides les aportacions de tots els membres, es podrà identificar allò 

que mes preocupa i es determinarà com abordar-lo. 
 
La Secretaria recull per escrit les informacions que s’aporten que son una barreja de 
població a atendre, àmbits d’intervenció, objectius de treball , propostes d’acció i 
reflexions que es recullen a continuació: 
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àmbits propostes 
General Avançar en l’atenció social com a ciutat 

Impulsar polítiques socials (2) 
Transversalitat 
Que s’entengui el mon del lleure (2) 
Sumar recursos /Optimitzar-los 
Crear un punt municipal de voluntariat social (2). 
Específicament un voluntariat de la solitud. 
Clarificar protocols entre lleure i Serveis socials 
Treballar la participació ciutadana no organitzada 
Fer un diagnòstic d’una ciutat per tothom (2) 
Elaborar mapa - catàleg d’accions d’entitats i 
administracions 

Necessitats bàsiques  
Pobresa 

Millorar donant resposta a mancances detectades 
d’habitatge, subministraments, feina, serveis de suport. 
Fer un estudi de les necessitats reals de pobresa a la ciutat 
i definir un Pla d’actuació 

Infància i família Pobresa infantil (2) 
Joves amb fracàs escolar / absentisme (3) 
Dones en exclusió social i temes de violència de gènere 
Prevenció en la infància (2) 

Habitatge  Habitatge social 
Compartir informació, específicament d’habitatge 

Capacitats diverses  Persones sordes grans 
Cobrir les necessitats de les persones amb capacitats 
diverses i les seves famílies (2) 
Conèixer necessitats/realitat de les persones amb malalties 
neurològiques 
Crear pisos tutelats per persones amb capacitats diverses 
(llar residencia) 
Acompanyament  a la Comissió Ajuntament – C Capaç en la 
reivindicació nou recurs a la Generalitat 
Aconseguir a la ciutat un recurs especialitzat per persones 
amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta 
(UEDI) 

Dependència Persones amb dependència (manca recursos) 
Gent gran Gent gran actualitat: avis que mantenen famílies 

Programes per fer front l’envelliment amb qualitat 
Persones amb risc 
d’exclusió 

Lluitar per les carències detectades  en el col·lectiu de 
persones amb addiccions, sense sostre, joves, i persones 
sense papers. 
Vetllar per la contractació pública a persones en risc 
d’exclusió social 
Treballar la interrelació entre salut i risc d’exclusió i risc 
d’exclusió i salut 

 
Es recullen com a reflexions:  
 

- Cal pensem de on venim? A on anem? On estem? Que ha passat? Poder definir 
un mapa d’espais col·laboratius. 

- Els protagonistes són les entitats i l’atenció al territori (2) 
- Es molt important, que acordem COM ho farem? 
- Cal treballar a mig – llarg termini, però sense oblidar la necessitat actual que 

està al carrer. 
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CONCLUSIONS 
 
1) El CMBS es regeix per un Reglament de l’any 2004 que no s’ha actualitzat i 

determina aspectes susceptibles de ser actualitzats com pot ser la composició 
del mateix.  

 
2) Els membres del CMBS formen part d’altres espais participatius sectorials o 

Taules específiques que s’han anat creant en aquests darrers anys, generant 
confusió respecte a que es treballa a cada espai.  

 
3) Les dinàmiques de les reunions del CMBS dels darrers anys no facilitaven la 

percepció de projecte compartit. 
 

 
 

ACORDS 

La secretaria passarà l’acta d’aquesta reunió, així com un qüestionari que permeti fer 
el mapa d’espais col·laboratius suggerit i el recull d’informació per que ens ajudi a 
optimitzar els esforços mitjançant la participació. 
 
Caldrà constituir formalment el CMBS seguint el Reglament vigent de 2004 i es 
treballarà un nou Reglament amb els membres del Consell actual que doni resposta a 
les noves necessitats i voluntats de treball. 
 

 

 

 

 

 

 

El president delegat 
Noel Duque Alarcon 

 
 


