CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

ACTA DE REUNIÓ
Núm.
Dia:
Hora:
Lloc:
Accessibilitat:

4/2017
15 de març de 2017
de 17’00 h a 19’00 h
Aula Polivalent Edifici Glòries
No es disposarà d’intèrpret en llengua de signes atès que no ha
confirmat assistència cap persona que precisi el suport.

MEMBRES ASSISTENTS:
Joan Antoni Torra
Joan Vila Roura
Dolors Lledó
Dani Jorquera
Montserrat Vila i José Molina
Esther Perez
Marià Gallego i Dolores Bordes
Paco Utrera Cabrero
Jordi Lartuna García
Josep Rodriguez
Isabel Suazo
Eva Maria Doque
Assumpció Tobella
Maria Villar Roncero
Laura Fernandez Lucia
Nuria Intente
Santiago Carrasco Percoda
Ramón Costa
Noel Duque
Lucia Linuesa
Victòria Hernandez
Angles Bros
Lucio Villasol
Meritxell Lluïs i Vall

Sergi Martinez
Maria Gracia Escabia
Marta Muntayola
Pau Consola Párraga

ACAU. As. Coordinadora Ajuda Unida
DISMIFISICS PROU BARRERES
FAVT. Fed. Associacions Veïns Terrassa
PRODIS. Prodisminuits Fundació Privada Terrassenca
APUP. Associació Pares Usuaris La Pineda
Associació ALBA
CREU ROJA
INSOC-CEG 2
L’Heura del Valles
AE Can Palet – Grup Colònies Ca n’Anglada
Coordinadora Capaç
Fundació Busquets
Salut Mental Terrassa
La Fabrica
Centre de Dia i Residencia La Pineda
Associació Gent Solidària
ONCE
AVAN
President Delegat i Regidor de Serveis Socials, Salut i Joventut
Directora de Serveis Socials
Secretaria tècnica del CMBS
Treballadora Social del SAI (Convidada)
Director d’Habitatge
Regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps,Drets
Humans, Transparència, Capacitats dimecres i Accessibilitat
CCOO
Grup Municipal PDECAT
Grup Municipal Terrassa en Comú
Grup Municipal ERC-MES

MEMBRES EXCUSATS:
Lluïsa Melgares

Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Àrea Drets Socials i
Serveis a les Persones

Serveis Socials

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

La secretaria del Consell, Victória Hernandez, s’acomiada de tothom, encoratjant al
consell amb la mateixa dinàmica i treball transversal.
La Directora de Serveis Socials, intervé per agrair personalment la tasca i informa que
s’està treballant per la cerca de la nova persona que sigui la secretaria del CMBS.

Pren la paraula el President del CMBS, Noel Duque, que passa a seguir l’ordre del dia:
1. Lectura i validació de l’acta anterior.
Aprovació de l’acta de la reunió anterior del CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL.
2. Informe de Presidència:
Es socialitza la informació en relació a: Beques menjador , Andana i Subvencions
2017.
S’informa que no són projectes vinculats necessàriament al consell Municipal de
Benestar social, però compten amb l’interès dels membres que el formen i es
procedeix a donar resposta concreta a preguntes formulades en el passat CMBS:
Beques menjador
En el passat CMBS el Grup Municipal Tec va preguntar, sobre el punt de partida del
pressupost del 2017 i suggeria que tant des de l’equip de Govern com des del CMS es
vetlles perquè, sigui com a mínim con el que hi havia en l’any anterior, i es donar
resposta que efectivament que el pressupost de beques es consolida i es fet que el
pressupost inicial era de 425 mil euros i ara es de 715 mil euros.
Andana
En l’anterior CMBS es va demanar informació en quant a la gestió relativa a l’Andana, i
es convida a Àngels Bros, treballadora social de Serveis Socials , i Ester Soto de Creu
Roja, per explicar el funcionament d’aquest servei municipal, que gestiona Creu Roja.
S’explica que el SAI, és un servei d’atenció immediata, que dona atenció a persones
sense sostre a la ciutat de terrassa, i a les persones que estan amb sostre molt fràgil i
que no estan vinculades clarament amb un barri de la ciutat.
Amb la tasca que fa el SAI, utilitza serveis i recursos i el que dona mes sentit i suport
es el Andana, que ho gestiona creu roja, i es fa també un treball molt coordinat, de
seguiment amb Fundació Busquets.
L’entrada a l’Andana, es fa per derivació del SAI, i dels Serveis Socials de les zones.
Les derivacions, també poden ser des de policia, son aquells casos que es troben al
carrer i els acompanyen. En aquest cas si hi ha places, passarien la primera nit, però
el primer dia hàbil, han d’anar al SAI, per confirmar la plaça de la seva estada i
desenvolupar el pla de millora de la persona.
En tots els casos, es valora que te el perfil d’usuari/a i es deriva a l’Andana, es fa un
pla de millora de la persona.
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Es dona pas a l’Ester Soto, directora de l’Andana, que aporta presentació en power
point.
Acabada la presentació, explica que l’Andana es un projecte que te la base molt
assistencial, que te objecte de cobertura de necessitats bàsiques de les persones,
però sobretot també el que es pretén es incidir molt en la reconstrucció de la vida dels
usuaris i mes que l’Andana, sigui un punt d’inflexió i pugui ensortir-se, amb molt treball
diària d’equips, que s’ocupin d’activitats dins del centre. Te capacitat per 40 places.
Es fan activitats en el medi obert mes directe del voltant. Se’ls implica en el Calendari
cultural. Hi ha portes obertes per que la gent pugui conèixer el recurs. La relació amb
l’entorn es de suport.
L’usuari que ingressa a l’Andana, el temps d’estatge depèn del pla de millora, de la
necessitat de la persona. Hi ha gent que necessita mes temps, per dues raons, la
primera perquè si s’han de tramitar ajudes a la generalitat, el temps d’espera es molt
alt. I la segona raó, no es fàcil la sortida, perquè el problema de l’habitatge es tan real,
que si no es poden inserir en el mon laboral,ja que tenen ingresso baixos, no es fàcil
localitzar sortides d’estabilitat habitacional.
Es un recurs, amb normativa, horaris, condicions, que a vegades hi ha persones que
per la seva desestructuració tenen dificultats, justament per la falta d’hàbits i altres
persones que mai s’han trobat en aquesta circumstancia i no es còmode començar
adaptar-se en aquest recurs comunitari.
Es planteja al Consell, Si no es un Alberg de mínima exigència què passa amb
aquelles persones que no tenen cabuda a l’Andana, i que no son admeses per la
normativa, per exemple persones sota el consum de certes substàncies? Quins
recursos tenim com a ciutat?
La directora de Serveis, Lucia Linuesa, pren la paraula, per tal d’explicar a nivell de
ciutat que fa l’Ajuntament, altrament, emplaça aquesta pregunta a treballar-ho
conjuntament per part del Consell, a mode monogràfic.
Lucia Linuesa, explica que a serveis socials, les persones sense sostre no es queden
sense atendre, per molt que un moment determinat, no puguin o no entrin en el
protocol de l’Andana, però una persona, a priori, en una situació de consum actiu, de
qualsevol substancia i que no permet que no es pugui treballar directament, es
impossible treballar i també difícil fins i tot acollir-la en una pensió.
Serveis socials te recursos com ara habitacionals a algunes pensions de la ciutat, com
per en un moment determinat donar resposta en aquelles persones que no vol iniciar
un protocol de canvi i de millora personal. El que si que tenim, una comissió de treball
que està en fase de diagnòstic, en la perspectiva de treballar en aquelles persones
que estan sense sostre que no s’encabeixen en Andana.
S’està en una fase de diagnòstic, d’acabar d’ajustar quines son les necessitats a nivell
de ciutat. En aquest projecte estan intervenint, agents, com ara, Creu Roja, Aide,
Servei de Salut, Fundació Busquets. I per exemple l’Ajuntament, està valorant
incorporar vivendes de l’ajuntament per aquest projecte. Segurament al llarg d’aquest
any tindrem una proposta per abordar
Es fa una consulta sobre el treball que fa la ciutat en quant als refugiats i s’emplaça a
donar informació en un altre Consell Municipal on convidaríem al servei de solidaritat,
per tal que ens facin una explicació.
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Subvencions 2017-06-26
La directora planteja parlar en termes genèrics de la nova proposta de subvencions de
la mà de la responsable de Gestió econòmica de l’Àrea, Montse Company i avança
que l’Ajuntament te previst fer formacions a les entitats de la ciutat per tal de fer
conèixer i acompanyar-los en la reforma i novetats de les subvencions.
La Regidora de Qualitat democràtica, Sra. Meritxell Lluís pren la paraula, per informar
que en aquest ple de març, es farà la presentació i aprovació definitiva de la nova
ordenança municipal de subvencions, i en grans trets explica que el que es posa en
relleu el valor social de la subvenció, i detalla que s’incorpora una valoració anterior als
projectes, amb molts criteris a valorar per part de la comissió de subvencions de cada
servei o àmbit, i s’incorpora també una validació posterior, no nomes la justificació
econòmica, si no que s’han acomplert els objectius pels quals s’ha demanat la
subvenció.
Aquesta ordenança, es trasllada a nivell polític, on s’aprovarà, però també s’aprovarà
si hi ha acord i son les Bases especifiques de les subvencions per aquest any 2017, es
a dir mentre la ordenança nova no estigui en funcionament, s’aproven unes bases
d’acord a l’ordenança antiga. Hi ha diferencies i es que la nova ordenança es marquen
9 grans criteris generals per poder valorar aquests projectes, que s’hauran d’adequar,
i el que s’ha incorporat en les bases especifiques es tracta d’acotar aquests criteris
generals, incorporant criteris específics. En definitiva, la ordenança nova s’aprova
aquest any, però la convocatòria de subvencions s’aplicarà la ordenança antiga, per
una qüestió de practicitat, i no allargar mes en el temps la convocatòria.
La Regidora Meritxell Lluïs, aclareix que des de Qualitat Democràtica , s’estan
preparant unes jornades formatives, per acompanyar a les entitats en aquests nous
canvis.
Josep Rodríguez, pren la paraula i fa una pregunta a nivell polític i respecte a les
subvencions. Aquest canvi es degut a un canvi a proposta del govern a Catalunya o
estatal, o be a nivell d’Ajuntament com a iniciativa?
Es va presentar una proposta de resolució per part del Grup Municipal d’Esquerra
Mes, en relació replantejament de l’ordenança i modificar aspectes. El Grup municipal i
servei de qualitat, per no només executar l’acord si no com posar en valor el recurs
social del projecte.
Es convida a Montserrat company que explica a grans trets la proposta que es preveu
presentar al ple de març de la nova ordenança, així com les diferencies per aquest any
en el procés de subvencions.
3. Informació de les Comissions de treball engegades:
Comissió proposta Reglament de l’espai participatiu del Consell de Serveis
Socials, formada per 11 membres, entre entitats, grups municipals i personal
tècnic de l’Ajuntament.
Es va acordar el treball en 2 parts, corresponents a dos reunions:
La 1ª Reunió: es va convocar el 21 de setembre, amb l’objectiu de debatre vers la
composició de l’espai participatiu que passaria a anomenar-se Consell de Serveis
Socials.
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Està previst que en el pròxim CMBS es pugui tancar la proposta del nou reglament.
Comptarem amb el suport d’un jurista, per tal de rebre assessorament en quant a
temes específics de la normativa.
Es puntualitza que van presentar esmenes, entitat Can Palet i el grup d’ERC, i es
demana que s’enviïn esmenes per tal d’ajustar-les amb el jurista, i puguin ser
treballades en el pròxim CMBS:
Comissió infància i família, formada per 9 membres, entre entitats i tècnics
municipals.
o
o

Objectiu de la comissió: Crear un projecte de coparticipació, entre
l’administració i les diferents entitats.
Aquest projecte està servint com a projecte pilot, metodològic per
començar a treballar i poder exportar a altres àmbits desenvolupats des
del Consell.

Es van realitzar abans d’aquest Consell, tres reunions.
A partir de la proposta del consell, amb el projecte de coparticipació entre
l’administració i les diferents entitats, les entitats que van acceptar es van sumar i es
va treballar al llarg de les tres reunions. Es va establir quin marc o perspectiva s’havien
de posar en funcionament, i es va valorar d’actuar que era necessària treballar des de
la capacitació de les persones, i no tant des de la problemàtiques o dificultats si no des
de la perspectiva de capacitar a les persones. Es va pensar en quina franja d’edat
podríem actuar, i es va parlar de centrar-ho en la importància de la primera etapa mes
preventiva i fer-ho entre els 0-3 anys i els 4-12 anys. Es va parlar des d’on es podria
enfocar i va sorgir que fos des de la promoció.
També es va parlar si podia ser una acció vinculada a nivell individual, comunitari, a
nivell de territori o de ciutat, i es va acordar a nivell de ciutat i des d’un àmbit a nivell
transversal, no tan específic.
En la darrera reunió es va desajustar el que ja estava treballat i es va presentar un nou
plantejament, des de la perspectiva que potser la idea de fer un projecte concret no
s’ajustava.
S’acorda emplaçar una nova reunió per la concreció del projecte i l’acció concreta que
va encarregar el Consell.
Pren la paraula Josep Rodríguez, que explica en quins termes es va visualitzar aquest
desajust. Una qüestió de concepte inicial era que dins de la infància la problemàtica
mes palpable i preocupant es la pobresa infantil i partint de la informació que
Catalunya te un pobresa infantil del 20% i Terrassa no ha d’estar desvirtuada
d’aquesta dada, es plantejava quins eixos estratègics podríem afrontar com a ciutat
per reduir la pobresa infantil, el desajust, era una macro intervenció ja que hi havia
molt treball transversal o be era mes concret, es a dir com s’ajusta la franja d’edat i per
tant segurament no es va entendre l’encàrrec.
Pren la paraula Noel Duque, que emmarca aquest concepte en que va sorgí una idea
concreta del consell i lligar-la al pressupost i en termes d’infància, i si ara surt una idea
mes de macro però la forma mes senzilla es aconseguir que sigui concreta, per tal que
el CMBS pogués treballar projectes i accions amb visió de ciutat, fent que entitats
diferents treballin conjuntament.
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Pau Consola del Grup Municipal ERC planteja, i veient la dificultat en la concreció, si
ja dels projectes que moltes entitats porten a terme, es podria ampliar i mirar altres
àmbits que ja treballem i desprès treballar sobre algo mes concret, per facilitar la
concreció.
Lucio Villasol, fa una observació conceptualment, que la pobresa infantil, no existeix
com a tal, si la pobresa familiar o la pobresa. Llavors parlar d’un tema tant concret que
no és real i un tema tant abstracte, no es una acció concreta. Ara be dintre de la
pobresa familiar, els nens pateixen especials circumstancies i potser es pot fer una
acció per aquests nens per alguna d’aquelles circumstancies i atacar aquella pobresa.
Sonia d’Aide, deixa palès, que es va crear la Comissió d’infància, i ha sortit un tema
de pobresa d’infància, i les entitats d’infància que ho veuen cada dia han pogut veure,
aquesta pobresa. Però la pobresa, no es només no tenir feina, o no menjar, també
pobresa és la manca de vincles familiars, de salut mental, i altres aspectes, que també
formen part de la pobresa.
El President del Consell, comenta que s’ha treballat molt i la idea es plantejar-ho al
consell com a idea que ha de tenir principi i fi no com un aspecte mes dimensionat, de
fet, recorda que es va comentar que aquesta comissió podria està formada per entitats
que no tinguessin a veure amb la infància precisament per fer un treball transversal i
es va demanar en el seu dia que podia participar qualsevol entitat que no treballes
expressament amb infància.
En la creació d’aquesta comissió, es va proposar que tothom decidís per on havia
d’encaminar-se aquesta primera comissió, que mai s’havia plantejat en un Consell i
finalment es va donar la visió com a Serveis Socials, que la prevenció i el treball amb
la infància, es important i es un col·lectiu que pateix, i que no es pot queixar.
Es va fer treball i es va estancar justament pel que s’ha plantejat si abordar algo molt
macro com a pobresa o be mes concret, i per tant s’acorda una nova reunió de la
comissió.
4. Temes a proposta de les entitats:
Joan Vila demana informació sobre la residència Mossem Homs, concretament el
número de places. Lucia Linuesa respon que no podem donar resposta exhaustiva ja
que no érem coneixedors d’aquesta petició i facilitarem aquesta informació en el
proper CMBS.
En tot cas s’avança que és una residencia de la Generalitat, que s’està transformant i
s’està actualitzant per dotar places en funció de la infraestructura. En el proper CMBS
farem arribar aquesta informació.
5. Calendari de reunions
El president del Consell explica degut a qüestions logístiques, no s’ha pogut respectar
el calendari, però la voluntat, es que es calendaritzin les comissions, i es faran tres
consells mes del que resta d’any 2017:
14.06.2017- Monogràfic del reglament( traslladat al dia 27 de juny)
27.09.2017- canvi al dia 26.09.2017
13.12.2017
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6. Precs i preguntes,
No hi ha temes i es dona per tancada la sessió.
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