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ACTA DE REUNIÓ 
 
Núm.             2/2018 
Dia:             9 de maig de 2018 
Hora:             de 17’20h-18.30h 
Lloc:             Aula Polivalent Edifici Glòries  
Accessibilitat:  Es disposarà d’intèrpret en llengua de signes atès que s’ha            
                       confirmat assistència de persona que precisa del suport. 

 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 

  

 
INSTITUCIÓ/ ENTITAT 

ORGANISME 
 
 

Presidència 
Regidora delegada de Serveis Socials, 

Polítiques de Gènere i LGTBIQ Gracia García Matute 

Vicepresidència  
Federació d'Associacions de Veïns de 

Terrassa Dolors Lledó Alcalà 

Vocals   

Grups municipals Grup Municipal PDECAT M. Gràcia Escabia Ruiz 

  Grup Municipal Ciutadans Isabel Martínez Comas 

  Grup Municipal Terrassa en Comú Quim Guitars Mampel 

  Grup Municipal ERC-MES Pau Consola Párraga 

  Grup Municipal PP Alejandro Rodríguez Ulloa 
Els/les Tinents d’Alcaldia, Regidor/es 
de Govern  

Regidor d’Educació delega en Tècnic de 
Serveis d’Educació Lluís Alcalá Visiedo 

  Regidor delegat de Joventut i Lleure Infantil Jordi Rueda Muñoz 

 
Regidor delegat de Ciutadania i Capacitats 

Diverses i Accessibilitat Adrián Sánchez Morales 

La Directora de Serveis Socials  Directora de serveis de Serveis Socials Lucia Linuesa Junquero 
Una persona representant dels 
tècnics/ques de l’equip de Serveis 
Socials  Treballadora Social de Serveis Socials Carmen San Miguel López 
Associacions i entitats d’iniciativa 
social, registrades a la ciutat en els 
diferents àmbits, que mantingui una 
vinculació amb els Serveis Socials   

 
 

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida - 
ACAU 

 
 

Joan Antoni TorràCanyelles 

  Actua Vallès Ester Artigas Tomas 

  
Associació Coordinadora Capaç Pro 

Persones amb Discapacitat Carlos Godall 

  Associació de Familiars de Malalts Mentals M. Assumpció Tobella Marcet 

  Associació de Pares Usuaris de la Pineda Montserrat Vila Galimany 

  Associació Educativa Can Palet Josep Rodríguez Montserrat 

  Associació Gent Solidària Núria Intente Piqué 

    

  Esplai Tremola Xavi Gómez Vidal 

    

  
Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica - 

ONCOLLIGA Laura Ferrar Barceló 

  Grup de Colònies de Ca n’Anglada Antonio Cazorla Roldán 
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  Grup Esplai La Fabrica de Can Tusell Tomas Ordóñez Jiménez 

  INSOC Centre Esplai Guadalhorce Francisco Utrera Cabrera 

 L’Heura del Vallès Fundació Privada Jordi Lartuna Garcia 

  ONCE Santiago Carrasco Forcada 

  Terrassencs Disminuïts Físics Associats Joan Vila Roura 

  Associació Eco INSERCCIÓ Xavier Casas i Caba 
Representants dels sindicats més 
representatius  de la ciutat UGT Montse González Sánchez 

 
 
 
MEMBRES EXCUSATS: 
 
      

  INSTITUCIÓ/ ENTITAT  

  ORGANISME   

Fundació Sant Llàtzer Belen Montes del Rio 

Creu Roja Terrassa Marià Gàllego Gàllego 
Associació Vallès amics de la Neurologia  - 

AVAN Ramon Costa Palet 

Caritas Diocesana de Terrassa Meritxell Pérez Garcia 
Associació Coordinadora Capaç Pro 

Persones amb Discapacitat Isabel Suazo Pineiro 

Associacions i entitats d’iniciativa 
social, registrades a la ciutat en els 
diferents àmbits, que mantingui una 
vinculació amb els Serveis Socials  

Fundació Busquets Eva Maria Luque Soriano 

Representants dels sindicats més 
representatius  de la ciutat CCOO Sergi Martínez Milan 

Els/les Tinents d’Alcaldia, Regidor/es 
de Govern 

Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Drets Socials i 
Serveis a les Persones i regidora delegada  
d’Habitatge i Mediació Comunitària, Gent 

Gran i Salut Eva Candela López 

  Regidor d’Educació Alfredo Vega López 

  Associació Alba Ester Pérez Lite 

  Associació Entitats Terrassenques Inserció - 
ALEI Ester Pérez Lite 

La cap d’Àrea on estigui ubicat els 
serveis Socials 

Directora de l'Àrea de Drets Socials i Serveis 
a les Persones Montserrat Martínez Soler 

Una persona representant dels 
tècnics/ques de l’equip de Serveis 
Socials Educadora Social de Serveis Socails Maria Josefa Peña Serrano 

Grup Municipal PDECAT M. Gràcia Escabia Ruiz Grups municipals 
Grup Municipal Terrassa en Comú Javier Martínez Ramírez 
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Quan son les 17.20 s’inicia la reunió del Consell en sessió ordinària. S’informa 
que les sessions, es gravaran.   
 

1. Lectura i validació de l’acta anterior 
 
Aprovació de l’acta de data 13.12.2017 de la reunió anterior del CONSELL 
MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL.  
 

2. Informe de Presidència: 
 
 
2.1 Recompte 2018 de persones dormint al carrer 
 
Pren la paraula la Sra. Lucia, per fer introducció el perquè del recompte. En el 
Consell del mes de setembre del 2017, es va explicar que l’Ajuntament i 
concretament des dels Serveis Socials, al juny del 2016 es va constituir la 
Comissió de Treball de sensellarisme a Terrassa, amb l’objectiu de poder fer un 
diagnòstic de sensellarisme a la ciutat, juntament amb totes les entitats de la 
ciutat que estaven treballant en aquest àmbit i treballar de forma conjunta. 
 
En la primera reunió de la comissió estava constituïda per Fundació Busquets, 
Caritas, Creu Roja, CST, Mutua. En una segona comissió es van incorporar 
altres entitats de forma que l’objectiu comú era iniciar un primer diagnòstic i 
situant-nos a nivell de ciutat, i a partir del que estava fent cada entitat, construir 
un mapa de recursos, quines son les necessitats i que està fent la ciutat. 
 
La Generalitat, a l’any 2017, va iniciar un treball per construir una estratègia de 
territori. L’Ajuntament de Terrassa, va poder formar part, juntament amb 6 
municipis mes. 
 
La comissió va decidir que uns aspectes que podia ajudar a poguer situar 
aquest mapa es fer aquest recompte 2018, que de fet s’està fent en altres 
ciutats.  

 
La Sra. Lucia, presenta a l’Educador Social d’aquest Ajuntament Sr. Andreu  
que ha vingut com a representant de la xarxa d’entitats. El Sr. Andreu, va 
explicar que es portarà a terme, el dia 14 de maig a les 12 hores. Perquè es fa 
aquest recompte, quines entitats participen. Com es fa?. ( adjuntem powerpoint 
que es va projectar). 
 
2.2 Subvencions 2018 i RMEAC 
 
Pren la paraula la Directora de Serveis Socials, Lucia Linuesa que explica que 
respecte de les subvencions 2018, es va ampliar el termini de presentació de 
sol·licituds fins el 4 de maig, i actualment, les comissions de cada àmbit estan 
fent les valoracions dels expedients. 
 
Convocatòries 2018 (27 abril al 4 de maig) 
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⇒⇒⇒⇒ Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i ser veis  dins 
del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, 
responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del 
municipi. ⇒⇒⇒⇒ Sol·licitud (Presentació de sol·licituds del 28 de març al 27 d'abril, 
ambdós inclosos. Excepcionalment s'ha ampliat el termini de presentació de 
sol·licituds fins el dia 4 de maig de 2018 , inclòs) 
- Anunci de l'aprovació definitiva de les Bases per a la convocatòria de 2018 
- Anunci de la convocatòria. Publicat al BOP en data 27 de març de 2018. 
- Informació referent a la convocatòria 
- Anunci de la publicació de l'ampliació del termini de sol·licitud de subvenció 
 
Lligat amb subvencions, es recorda a les entitats la importància i la obligació de 
tenir al dia les seves dades com entitat, exemple juntes actualitzades al registre 
RMEAC i el que pot suposar no tenir actualitzada aquesta informació respecte 
a la petició d’infrastructes, materials, us de la via pública i el mes important 
l’adjudicació de les subvencions. 
 
S’informa que si es vol realitzar la gestió presencialment, cal descarregar 
l'imprès corresponent, ompliu les dades i marqueu l'opció de modificació de 
dades al RMEAC. Aquí feu constar les dades actuals. 
 
Si es tracta d'un canvi de la Junta, és necessari fer constar la data de 
l'assemblea en la qual es va escollir. Si és una modificació dels estatuts cal que 
adjunteu una còpia dels modificats. 
 
És recomanable posar una adreça de correu electrònic de contacte de l'entitat 
(tingueu en compte que aquesta dada és una dada pública i, per tant, sortirà a 
la pàgina web de l'Ajuntament). 
 
Cal que presenteu l'esmentada documentació a l'Ajuntament o a qualssevol de 
les Oficines d'Atenció Ciutadana. A partir d'aquest moment es modificaran les 
vostres dades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes  
 
Aquests tràmit no precisa de idcatmòbil, tan sols es un senzill formulari que 
està ubicat a la web de l’ajuntament, i que gestiona servei de Qualitat 
Democràtica. 
 
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=1221 
 
Es fa recordatori que a partir de l’octubre, els tràmits amb l’Ajuntament es faran 
mitjançant Certificat Digital. 
 
Qualsevol dubte us podeu adreçar a : 
 
 
 
 
 
 
 

Servei responsable  
Servei de Qualitat Democràtica  
Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)  
Telèfon: 937 397 000  
qualitatdemocratica@terrassa.cat  
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2.3 Protocol de Maltractament d’Infància i Adolescència 
 
La Sra. Linuesa, explica que el dia 7 d’octubre de 2014 es va constituir el 
plenari i la Taula Tècnica Local de la Infància i l’Adolescència de Terrassa en el 
marc del Decret 210/ 2013 de 12 de novembre, que estableix el marc jurídic per 
a la creació de les taules locals. 
 
El primer objectiu de la Taula va ser elaborar el protocol de ciutat que permetés 
abordar, des de la corresponsabilitat l’atenció a la Infància i l’Adolescència en 
situació de risc i/o maltractament. 
 
Han estat dos anys de treball intens que han permès la implicació de tots els 
agents del territori la generació de confiança, la suma de sinèrgies per crear 
estratègies conjuntes i en definitiva per avançar en la millora de l’atenció a la 
Infància i  l’Adolescència. 
 
En data 6 de març del present any, es fa la presentació del protocol per a la 
intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments a la infància i 
l’adolescència. 
 
Aquest protocol s’ha estat treballant des de l’inici de la constitució de la Taula 
que està formada per agents que estableix Decret de la Generalitat i que son 
els següents:   
 
Serveis de Salut: CST, Mutua, Centre Can Parellada, Servies de Salut Mental 
de Mútua, Serveis de la Direcció General d’Infància (DGAIA), amb la 
representació pròpia de la directora General, Serveis d’Educació Territorial i 
Municipal, Serveis d’Atenció Precoç, Cossos Policials, mossos i Policia 
Municipal, i Serveis Socials. 
 
La taula va considerar crear aquest protocol de maltractament donats els límits 
en la coordinació de casos. 
 
Durant aquest 2 anys s’ha treballat en aquest protocol, i la Taula va preveure 
que abans de posar en funcionament a nivell de ciutat aquest protocol, calia 
treballar i dissenyar entre tots aquests serveis, una campanya de comunicació 
de com posar en funcionament el protocol, amb el major èxit possible i màxima 
difusió. 
 
Una vegada dissenyada la campanya, es farà una presentació a la ciutadania 
així com s’informarà en aquest Consell. La previsió d’aquesta campanya es de 
cara al setembre. 
 
Altrament, la Taula va preveure constituir una comissió de seguiment per 
analitzar, testejar els possibles buits i deficiències en funció de l’aplicació del 
protocol en el dia a dia i si cal millorar-lo. 
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Un aspecte important i que es va demanar es obrir aquesta comissió de 
seguiment altres serveis i entitats de la ciutat per tal que fos el màxim 
transversal, sent un espai obert a esplais, entitats i altres serveis municipals. 
 
Pren la paraula Sr. Josep Rodríguez, que vol deixar palés per tal que 
l’Ajuntament traslladi a la Generalitat, que tot i que entén la constitució de la 
Taula, i agraeix que ara s’obri, però hagués estat interessant formar part, donat 
que son agents considerats centres d’intervenció directa diària amb mes de 750 
casos on es detecta molt ràpidament. 
 
 
 
 
3- Temes a proposta de les entitats( no hi ha temes) 
 
4- Precs i Preguntes 
 
No hi ha mes temes a tractar i es dona per tancada la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


