CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

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

5/2017
27 de juny 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:
Isabe Marqués
Mª Assumpició Tobella
Sonia Cebrián
Isabel Saez
Montserrat Vila
Ramón Costa
Ester Pérez
Ester Pérez
Jose Luis Charles
Josep Rodríguez
Tomás Ordoñez
Marià Gàllego
Joan Antoni Torrent

Noel Duque
Lucia Linuesa
Victòria Hernandez
Àngels Bros
Joan Antoni Vilchez
Lluïsa Melgares

Representant a Oncolliga
Salut mental de Terrassa
Aide
Associació Pares la Pineda
Associació Pares la Pineda
Fundació AVan
Alei
Alba
FAVT
AE Can Palet
Grup La Fábrica
Creu Roja
ACAU

President Delegat i Regidor de Serveis Socials, Salut i Joventut
Directora de Serveis Socials
Secretaria tècnica del CMBS
Treballadora Social del SAI( convidada)
Lletrat ( Convidat)
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils
CCOO

Sergi Martinez
Maria Gracia Escabia
Africa Serena Velasco
Pau Consola

Grup Municipal PDCAT
Grup Municipal PSC
Grup Municipal ERC

MEMBRES EXCUSATS:
Carmen Sala
Núria Intente
Dolors Lledò
Xavier Martínez
Marta Gimenez
Meritxell Lluïs

Apesote
Associació Gent Solidaria
FAVT
Grup Municipal Terrassa en Comú
Grup Municipal PPC
Regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps,Drets
Humans, Transparència, Capacitats dimecres i Accessibilitat
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Pren la paraula el President del CMBS, Noel Duque, que passa a explicar que aquest
consell, es un monogràfic per acabar de definir i consensuar el reglament del propi
CMBS.
S’evidencia que és un consell amb menys assistència participativa, degut al tema a
treballar.
S’explica que no s’ha lliurat per correu electrònic l’acta anterior, però en la propera
tramesa es lliurarà l’acta del consell anterior i aquesta mateixa.
Es dona la benvinguda als nous membres:
Africa Serena, representant del Grup municipal del PSC, que és infermera a l’Hospital.
Isabel Marqués, ve en representació d’Oncollogia.
S’explica que es vol proposar a Anabel Felguera com a secretària tècnica del Consell,
professional funcionària que també fa de secretària al Regidor Noel Duque i a la
Directora de Serveis Socials, Lucia Linuesa.

2. Monogràfic del Reglament del CMBS
Pren la paraula la Directora de Serveis Socials, Lucia Linuesa, que explica que el
Reglament, s’ha treballat a partir de les esmenes que hem rebut, concretament, del
Grup d’ERC i d’AE Can Palet i de CCOO i que s’han treballat en la comissió de treball
del reglament, que va sorgir en el propi consel. Totes les esmenes aportades, s’han
incorporat.
Tenim com a convidat al Lletrat de l’Àrea Juan Antoni Vilchez, per donar suport i
assessorament legal davant de dubtes i aclariments.
La proposta, del nou Reglament, que es presenta, està organitzada per un preàmbul, i
el cos del Reglament està format per capítols i disposicions:
PREÀMBUL
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA
Article 2.- FINALITAT I OBJECTIUS DEL CONSELL
Article 3.- FUNCIONS
CAPITOL II. CREACIÓ, ORGANS I COMPOSICIÓ
Article 4. CREACIÓ, MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ.
Article 5. ORGANS
Article 6. COMPOSICIÓ
CAPITOL III. FUNCIONAMENT
Article 7. FUNCIONAMENT
Article 8. CONVOCATÒRIA DE SESSIONS
Article 9. DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS
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Article 10. PUBLICITAT DE LES SESIONS I ACORDS
Article 11. REGIM DE SESSIONS I VALIDESA
Article 12. ACTES DE LES SESSIONS
Article 13. ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 14. COMISSIONS DE TREBALL
Article 15. INFORMACIO DE LES COMISSIONS
Article 16. PERSONES CONVIDADES
CAPÍTOL IV. RECURSOS
Article 17. RECURSOS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

PREÀMBUL
El reglament del nou Consell es va començar a treballar abans que es treballés el nou
Reglament de Participació Ciutadana i per tant es va considerar ajustar aquest
reglament de CMBS en el marc del que determina el Reglament Municipal de
Participació Ciutadana, ja que és la base per la regulació dels diferents consells
sectorials.
El preàmbul recull tota la part normativa. Aquest consell te l’herència d’un reglament
de l’antic CMBS que es va aprovar en l’any 2004, recullen les lleis de serveis socials,
la llei d’autonomia personal, el decret dels òrgans de participació i els elements que
aporta el Reglament de Participació Ciutadana.
Pren la paraula Isabel Marquès representant d’Oncolliga que manifesta la necessitat
de poder incorporar al preàmbul la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat, que va signar l’Ajuntament de Terrassa el 23 de novembre de 2000.
S’acorda per unanimitat dels presents recollir la proposta e incorporar-la.
Lucia Linues, informat, que s’ha volgut incorporar el següent paràgraf : “Aquest espai
participatiu ha generat altres espais de treball més específics com poden ser la Taula
de la Discapacitat i la Taula d’Infància, així com la Taula de la Salut
Mental”......d’aquesta manera, es fa menció a totes aquestes taules, ja que han tingut
aquest paraigües comú que és el CMBS i tot i que han pres vida pròpia amb
posterioritat, però preferenciar que l’inici han estat a CMBS.
Els membres presents acorden incorporar l’esmena.
S’aprova per unanimitat incorporar les dues esmenes i s’aprova el
preàmbul.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA
Article 2.- FINALITAT I OBJECTIUS DEL CONSELL
Article 3.- FUNCIONS
No hi ha cap esmena, i per tant s’acorda aprovar-ho tal i com es presenta.
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CAPITOL II. CREACIÓ, ORGANS I COMPOSICIÓ
Article 4. CREACIÓ, MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ.
Article 5. ORGANS
Article 6. COMPOSICIÓ
S’Informa que en l’art 6 vocals, es on s’han fet incorporacions, en funció de les
esmenes recollides.
En aquest capítol II, es fa esment que inicialment, hi havia discordança concretament
en art. 6 apartat e) :
Una persona representant dels tècnics/ques de l’equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Terrassa (Suggeriment 1TS i 1ES)
Lucia Linuesa, posa novament en valoració, que aquesta proposta, es va qüestionar i
no es veia clar. El que es qüestionava era que des de la direcció ja restava
representat i tenia una visió global, i no calia carregar mes de membres al Consell,
però la visió es indistinta, i un tècnic de base era necessari per la visió que podia donar
mes directa i de proximitat i alhora de coneixement no només de la seva zona si no de
ciutat.
Charles de la FAVT pren la paraula per preguntar respecte a l’art. 6 f) i comenta que
ara hi ha dos registres a la ciutat el RMEAC i el registre de participació si han d’estar
registrades als dos registres?:
El Lletrat Juan Vilchez, pren la paraula per aclarir, que registrada a la ciutat vol dir que
son vàlids els dos registres esmentats, tant un o altre( RMEAC o al registre de
participació ciutadana) i que mantingui una vinculació els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Terrassa tal com diu l’article:
“Art. 6 f) Una persona representant per cada associació i entitat d’iniciativa social,
registrada a la ciutat en els diferents àmbits, que mantingui una vinculació amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa.”
Aquest capítol ll, s’aprova de forma majoritària. Però mes endavant es fa
una consulta en relació a incloure l’exclusió a la vicepresidència dels
tècnics de l’Ajuntament (*).

CAPITOL III. FUNCIONAMENT
Article 7. FUNCIONAMENT
Article 8. CONVOCATÒRIA DE SESSIONS
Article 9. DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS
Article 10. PUBLICITAT DE LES SESIONS I ACORDS
Article 11. REGIM DE SESSIONS I VALIDESA
Article 12. ACTES DE LES SESSIONS
Article 13. ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 14. COMISSIONS DE TREBALL
Article 15. INFORMACIO DE LES COMISSIONS
Article 16. PERSONES CONVIDADES
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La Directora en aquest capítol ha puntualitzat que a l’art 8, i recollint les diferents
esmenes rebudes, s’ha eliminat l’apartat on es concretava el termini per comunicar
que no es podia assistir o be la delegació, per tal de facilitar la comunicació.
La Direcció recorda la necessitat de les confirmacions per part dels membres al
Consell, per qüestions logístiques i d’organització.
Pren la paraula Ester Pérez represenatant a Alei i Alba, que posa de relleu la
importància de l’assistència d’especialistes o persones convidades, en funció de la
temàtica o monogràfic.
La direcció dona suport a aquesta proposta i de fet aclareix que està recollit com a tal
a l’art 16., i de fet es posa l’exemple que el CMBS del dia 15.03.2017 es va convidar a
treballadores del servei del SAI i Creu Roja, per explicar l’Andana. I està previst en el
pròxim CMBS del 26.09.2017 l’assistència del servei de Solidaritat per donar resposta
a la pregunta sorgida en el CMBS del 15 de març en relació als Refugiats.
“Article 16. PERSONES CONVIDADES.
Sempre que es consideri necessari poden ser convocades a les reunions del plenari o
de les comissions aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o
assessorament en funció dels assumptes que s’hagin de tractar. Aquestes persones
assisteixen a les sessions amb veu però sense vot, a proposta de la presidència o d’un
terç dels seus membres.”
Altrament, es fa èmfasi del que diu a l’art. 8, qualsevol membre d’un òrgan de
participació podrà sol·licitar informació o l’ampliació de qualsevol dels punts a tractar
en una sessió, la qual s’ha de facilitar el més aviat possible, i abans de la sessió
plenària si es tracta d’un punt a tractar de l’ordre del dia, és important l’aportació de
temes amb suficient temps per tal de poder convidar al servei-persones especialistes.
Aquest capítol lll- s’aprova de forma majoritària, sense cap esmena.
CAPÍTOL IV. RECURSOS
Article 17. RECURSOS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
S’aprova Capítol lV-disposició addicional, derogatòria, final primera i final
segona.

(*)Repassats tots els capítols, pren la paraula Josep Rodríguez, EA Can Palet, que fa
una pregunta: El Director d’Àrea, Directora De Serveis Socials o Tècnics poden ser
escollit com a vicepresidents. I perquè no queden exclosos? I per tant que puguin ser
escollides les entitats.
El lletrat, Joan Antoni, pren la paraula, informa que el nou reglament del Consell
Municipal de Serveis Socials, és una adaptació a l’origen del Reglament de
Participació Ciutadana, que és un reglament general.
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La raó de ser, la gènesi de la norma diu que la vicepresidència com a òrgan, be
determinat pel reglament de Participació Ciutadana, que diu que no pot ser nomenat
els representats dels grups polítics i que per tant resten exclosos d’elecció.
La idea era que el President pot ser un electe, però la vicepresidència no pot ser cap
representant dels grup politics.
De fet l’article 24.del Reglament de Participació, diu:
“Composició i funcionament 24.1. Els consells sectorials hauran de tenir un reglament
intern que haurà d’aprovar el Ple municipal, en el qual s’establirà que l’Alcaldia o el
regidor o la regidora en qui delegui presidirà els consells sectorials; la vicepresidència
s’elegirà entre les persones que formen el plenari del consell, en la qual els
representats dels grups polítics quedaran exclosos d’elecció.
S’hi podran integrar aquelles entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes i els col·lectius i les persones inscrites en el Registre Municipal de
Participació de la Ciutadania.
També formaran part dels consells sectorials un representant de cada grup municipal.”
Marià Gàllego de Creu Roja, pregunta quin és el problema perquè no sigui un
funcionari, ja que per higiene democràtica es possible que en el ple del Consell es voti
i seria una qüestió democràtica.
En Josep Rodríguez, de AE Can Palet, vol deixar constar en acta que aquest tema no
te res a veure amb higiene democràtica, si de participació.
S’acorda que es farà la consulta al servei de Qualitat Democràtica d’incloure en
l’art. 6 a l’apartat de la Vicepresidència en quant l’exclusió dels tècnics, de tal
forma que serà més restrictiva l’elecció, i per tant la proposta de redactat seria la
següent:
“art. 6 La vicepresidència:
La Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal
que substitueix a la Presidència. La Vicepresidència s’elegirà entre les persones que
formen el plenari del consell, en la qual els representats dels grups polítics i el
personal tècnic municipal quedaran exclosos d’elecció.”
NOM DEL CONSELL
Pren la paraula la Directora de Serveis Socials, Lucia Linuesa, i comunica que es vol
proposar un canvi en el nom del Consell. El nom de l’actual Consell, responia a
l’agrupació de diversos serveis.
El nou nom, Consell Municipal de Serveis Socials, donarà resposta al que estableix la
llei de serveis socials en el seu art. 49 que estableix que els ajuntaments han de tenir
consells locals municipals de serveis socials.

Per unanimitat s’acorda el canvi de nom.
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S’acorda enviar el nou document als membres del Consell, i la idea es presentar-lo
aquest ple de juliol de 2017 per la seva aprovació.
3. Precs i preguntes,
Pren la paraula Africa Serena Velasco del Grup del PSC, que sol·licita les actes
anteriors. S’acorda que li farem arribar per correu electrònic.
Sonia Cebrian d’Aide, pren la paraula i trasllada que les entitats participen a molts
espais, i hi ha necessitat degut a les temàtiques que es traslladen i repeteixen en
altres taules. Es possible tenir espais de confluència? Es valora en positiu, i es
proposar pensar en una fórmula.
Altrament s’aclareix que en el consell anterior, es van indicar les pròximes reunions del
CMBS, però per un problema de sales, la reunió del setembre serà el 26 de setembre i
no el 27 com diu l’acta del 15.03.2017.
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