CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

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

7/2017
13 de desembre 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
Sonia Cebrián
Ester Pérez
Núria Intente
Montserrat Vila
Laura Fernández
Maria Rosa Cristany
Marià Gàllego
Loli Bordes
Dolors Lledó
José Luis Charles
Ramón Costa
Patry Reche
Josep Rodríguez
Tomás Ordoñez
Paco Utrera
Santiago Carrasco
Isabel Marqués
Joan Vila
Mª Assumpició Tobella

Lucia Linuesa
Gracia Garcia
Anabel Felguera

Sergi Martinez
Xavi Martinez
Maria Gracia Escabia
José Luis Martin
Pau Consola

ACAU
Aide
Associació Alba
Gent Solidaria
Associació Pares la Pineda
Associació Pares la Pineda
Càritas
Creu Roja
Creu Roja
FAVT
FAVT
Fundació Avan
G.C Ca n’Anglada
G.C Ca n’Anglada
Grup La Fábrica
Insoc- CEG
Once
Oncolliga
Prou Barreres Espai Drets
Salut Mental Terrassa

Directora de Serveis Socials
Presidenta Consell Municipal de Benestar Social
Secretaria tècnica del CMBS

CCOO
Grup Municipal
Grup Municipal
Grup Municipal
Grup Municipal

Terrassa en Comú
PDCAT
PSC
ERC

MEMBRES EXCUSATS:
Africa Serena
Carmen Civit
Dani Jorquera
Marta Gimenez
Jordi Lartuna
Eva Candela
Montserrat Martínez Soler

Grup Municipal PSC
CST
Prodis
Grup Municipal PP
Heura
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones
Directora de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones
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Pren la paraula la nova Presidenta del Consell Municipal i Regidora de Serveis
Socials, Sra. Gracia Garcia, que es presenta i excusa a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de Drets Socials i Serveis a les Persones, Sra. Eva Candela i a la Directora de l’Àrea
de Drets Socials i Serveis a les Persones, Sra. Montserrat Martinez, que tot i que
havien confirmat assistència els ha sorgit imprevist ineludible.
S’excusa als assistents, que han formulat la seva absència, prèvia, per correu.
Es passa als punts de l’ordre del dia:
1. Lectura i validació de l’acta anterior
La Sra. Lucia Linuesa, fa una esmena a l’acta de data 26 de setembre, en l’apartat
dels membres assistents i excusats, en la que surt duplicat el Sr. Pau Consola.
Corregit aquest error, s’aprova l’acta del dia 26.09.2017, que s’enviarà novament per
correu electrònic, juntament amb aquesta acta.
2. Informe de Presidència:
Es socialitza la informació en relació a: Beques menjador, Protocol Onada fred,
Posada en funcionament projecte SIFE, Seguiment Reglament del CMSS, Recordatori
de calendari de reunions:
2.1 Beques menjador
S’informa de les sol·licituds i les beques actuals atorgades:
En aquest nou curs 2017-2018, l’increment respecte de l’any passat, és d’un 10% en
quant a les sol·licituds, i s’explica que no es una dada estàtica.

Beques Consell Comarcal- data 03.11.2017

SOL.LICITUDS
AJUTS AL 50%
AJUTS AL 100%
DENEGADES
IRREGULARITATS
TRASLLATS

CURS 2016-2017
( 02/11/2016)

CURS 2017-2018
( 03/11/2017)

4.303
2.729
160
798
616

4.746
3.563
129
672
382

-
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INCREMENT (%) DE
CURS 16-17
A CURS17-18
10,30
30,56
-19,38
-15,79
-37,99
-
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BEQUES A DATA 03,11,2017

SOL.LICITUDS

CURS 2017-2018
( 08/09/2017)

CURS 2017-2018
( 26/09/2017)

CURS 2017-2018
( 03/11/2017)

4.645

4.646

4.746

3.196
72
731
646

3284
121
751
490
-4

3563
129
672
382
-

-

292

-

1000

46
6
1000

3
5
53
61

411
99
533
1043

Beques Consell Comarcal

AJUTS AL 50%
AJUTS AL 100%
DENEGADES
IRREGUALIRITATS
TRASLLATS

Beques Ajuntament
AJUNTAMENT 50%
AJUNTAMENT 100%
SERHS 50%

Complements Ajuntament

Complements Ajuntament 100%
Complements Ajuntament 50%
Complements Ajuntament 75%

L'Ajuntament de Terrassa, complementa al 100%, o al 75% o al 50% l'import que ha de pagar la família,
respecte de les beques del Consell comarcal

S’explica el quadre adjunt i es fa especial esment a l’apartat de irregularitats correspon
a aquelles beques que estan pendents de validar el Consell Comarcal. Altrament, es
recorda que si la situació de necessitat fa que fem una beca, a l’espera que la
Generalitat l’atorgui i si finalment no s’atorga els Serveis Socials acaben de valorar si
es manté o no.
Recordem de la sessió anterior la pregunta que va fer el Sr. Joan vila, en relació a que
hi havia algunes escoles especials que s’havien adreçat amb una queixa molt
concreta, de si es feia el mateix tracte en el sistema de beques menjador a l’Escola
Fatima? i si es te en compte el cost que assumeixen les famílies d’escoles d’educació
especial alhora de l’atorgament de beques? I es va acordar que El Sr. Joan Vila
informaria a les famílies i Escola Fàtima per tal que ens fessin arribar escrit amb els
casos, per veure els motius de la denegació.
No hem rebut cap informació. Altrament, amb les dades que podíem obtenir del
programari s’ha analitzat les sol·licituds en quant al tema plantejat:
La Sra. Luci, prèvia a l’explicació del que s’ha analitzat, recorda que la Generalitat va
enfocar les beques de les escoles d’Educació Especial de forma diferent. Fins
ara,l’adjudicació era de forma automatitzada es feia el 100%, però ara la Generalitat
ha refet aquest criteri ja que hi havia nens que rebien beques de la generalitat i també
del Ministeri. Finalment, la Generalitat van resoldre que l’ adjudicació de beques a les
escoles especials, i per no fer discriminació entraria, en el mateix criteri de valoració de
renda que la resta d’escoles. Això ha provocat que moltes famílies d’escoles
d’educació especial que l’any passat tenien beca al 100% aquest any no tinguin, ja que
se li ha aplicat els mateixos criteris de renda familiar, que a la resta de famílies
d’escoles que no son especials.
En tot cas, l’Ajuntament ha buscat l’equilibri amb les mil beques de Serhs atorgant les
beques a totes les famílies que tenen mateixa puntuació i mateixa situació de fragilitat.
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Les 1000 beques s’han tractat de la mateixa manera tan si la família està en escola
concertada o pública, justament per no fer discriminació i s’ha fet la proposta de
beques al 100%.
S’explica que la beca sempre es al 50% i l’Ajuntament fa complements en funció de les
valoracions dels professionals i respecte a cada família en concret.
Per tal que tiguin una informació de l’impacte d’aquest canvi es posa en coneixement
sobre les sol·licituds denegades de les Escoles Especials:
A L’escola Fàtima de les 81 sol·licitud presentades 10 han esta denegades per
irregularitats (supera el llindar de renda màxima).
A l’Escola Crespinell de les 48 sol·licituds presentades, 17 han esta denegades per
irregularitats (supera el llindar de renda màxima).
A l’Escola l’Heura, de les 39 sol·licituds presentades, 9 han esta denegades per
irregularitats (supera el llindar de renda màxima).
I a l’Escola el Pi, de les 21 sol·licituds, 5 han esta denegades per irregularitats (supera
el llindar de renda màxima).
En la sessió anterior del CMBS, ens varem comprometre a parlar sobre els preus
menjador:
El preu de menjador el determina la Generalitat, que estableix un sostre màxim de
6.20 euros i cada ajuntament mitjançant la seva licitació acorda o estableix un preu. El
contracte de servei de menjador a Terrassa, estableix els següents preus: 5.95€ menú
amb aigua, 5.90€ sense aigua.
Pren la paraula el Sr. Joan Vila, per comentar que es parla d’inclusió però no se li fa el
suport i acompanyament econòmic, ja es prou dur tenir un nen amb capacitats
diverses i a sobre amb el sacrifici econòmic, no se li te en compte aquesta inclusió i es
injust.
La Sra. Isabel Marquès, pren la paraula, i referit al que exposava el Sr. Joan Vila,
comenta que es injust, ja que si sempre han tingut beca al 100% o que no te dret
sembla que se li ha tret algun dret. Pregunta si es te present cada cas concret?
La Sra. Lucia, recorda novament, que les famílies que s’han adreçat als serveis
socials, qui es trobi en aquesta situació extrema, es fa la valoració de cada cas i si es
compleixen requisits s’avança la beca per part de l’Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. Assumpció Tobella, que posa en consideració que el fet que hi
hagi una discapacitat no dona dret a beca, ja que estigmatitza, a no ser que hi hagi
una situació de vulnerabilitat, però una discapacitat no es una situació de dret.
Es tracta de no trencar el principi d’equitat.
2.2 Protocol Onada de Fred
La Presidenta del Consell, Sra. Gracia, pren la paraula i explica que en èpoques de
fred, s’activa el protocol de onada de fred, i es va posar en funcionament aquesta
setmana passada:.
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ DE FRED INTENS
La previsió d’onades de fred durant l’hivern fa necessària l’aplicació de mesures
d’atenció i prevenció a persones fràgils o vulnerables, en aquest sentit cal destacar
com a grups de risc:
• Gent Gran, especialment el grup de persones mes grans de 75 anys
• Persones amb determinades circumstancies socials: aïllament, solitud,
pobresa,…
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o
autocura
• Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió
arterial, malalties hepàtiques, Parkinson, obesitat, manca de pes,….
• Persones que prenen medicacions especials: tranquil·litzants, antidepressius,
psicòtrops o diürètics,…
• Nadons
Qualsevol d’aquests grups de risc que visquin en entorns d’infrahabitatges o en
situacions de barraquisme son especialment vulnerables i formen part del col·lectiu de
risc que caldrà tenir en compte per poder-los allotjar en situacions de fred extrem.
Quan hi ha una previsió meteorològica municipal de temperatures inferiors a 0º
C s’activen els serveis municipals de:
• Protecció Civil
• Policia Municipal
• Serveis Socials
i realitzen les següents intervencions
1.

Protecció Civil de Terrassa

Protecció civil, tramet els avisos procedents del CECAT sobre fenòmens meteorològics
adversos, onada de fred, als serveis municipals implicats en l’atenció a persones.
2.

Serveis Socials Municipals

Els serveis socials municipals de forma sistemàtica i a partir del coneixement de les
diferents situacions socials amb les que intervé recull i actualitza, mitjançant un
aplicatiu informàtic, la situació de fragilitat de l’habitatge per tal de poder actuar
àgilment davant les situacions de temperatures extremes.
Un cop activada la onada de fred es realitza la relació de persones que poden veure’s
afectades pel fred i amb les que cal realitzar una actuació de suport, acollida,
alimentació... i s’incorporen les dades de les persones en situació de infrahabitatge
amb les que cal fer intervenció al cens conjunt amb la policia municipal i la Creu Roja.
2.2 Activació del Servei d’acolliment temporal per a persones sense sostre i per
a situacions d’emergència (Andana):
Des de serveis socials es comunica a Creu Roja l’activació dels llits d’emergència de
l’Andana. L’allotjament consta de 6 places addicionals a les 34 ja existents.
2.3 Activació dels recursos humans de la Creu Roja:
Àrea Drets Socials i
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Els serveis socials comunicaran a la Creu Roja mitjançant la tramesa d’un llistat les
persones les quals s’ha de realitzar una visita per tal de valorar les necessitats a cobrir
(allotjament a l’Andana, entrega d’aliments, mantes....)
3. Policia Municipal
3.1 S’actualitza la situació de les persones que viuen en entorns aïllats i s’incorporen
les dades al cens compartit amb serveis socials per tal d’actualitzar el cens de les
persones en situació de infrahabitatge amb les que cal fer intervenció.
3.2 Un cop activada la onada de fred es fan visites a les persones que es troben en
situació
d’infrahabitage
(barraques,horts,caravanes,fàbriques
abandonades,
autoconstruccions…), per donar les orientacions corresponents: mobilitzar en cas de
que sigui necessari als serveis de salut, portar les persones a l’Andana o bé informar
als serveis socials si es tracta de qualsevol altra intervenció.
Es pot donar la situació de que hi hagin persones que no vulguin acollir-se a l’Andana i
que calgui donar suport i protegir del fred mitjançant mantes, alimentació calenta...., en
aquests casos la policia municipal anirà acompanyada dels recursos humans de la
Creu Roja per tal d’atendre aquestes necessitats.
3.3 Durant el període d’activació de l’onada de fred la policia municipal diàriament fa la
identificació i acompanya a l’Andana les persones que es troben en situació d’ fragilitat
i no tenen sostre.
Les accions de resposta que s’han efectuat des del dia 1 de desembre, tot i que
estavem en pre-alerta el dia 30 de novembre, fins el dia 3, i aquesta setmana s’està de
prevenció, han estat les següents:
Les accions executades per part de Creu Roja, van ser 16 rondes, efectuades per 7
voluntaris.
El nombre de casos a contactar foren 25, incloses persones soles o membres de
contacte d’unitats familiars. Aquests contactes es disposen arrel de la tasca
desenvolupada per l’equip MOVE i contactes facilitats per serveis socials.
Dels casos identificats tant a infravivendas o vivendes delicades o al medi, s’han fet
visites de seguiment, i han estat un total de 4, i es van intervenir 4 adults.
Pel que fa a la ronda de detecció en el medi obert, es van intervenir a 9 persones, en
els tres dies, 7 homes i 2 dones. 5 persones van se acollides a l’Andana ( 4 homes, 1
dona).
Es va lliurar material, 3 mantes i a 5 persones begudes calentes.
Pren la paraula La Coordinadora Loli de Creu Roja que amplia la informació, ja que
l’informe es fins al dia 3 de desembre, i s’han fet mes actuacions. Informa que hi ha
hagut en aquesta setmana del 4 de desembre fins a l’11 de desembre, 12 derivacions
que han anat elles per conte seva. Han estat ateses, amb dutxa, sopar, kit d’higiene i
atenció directa. Per tant son 42 atencions.
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Pren la paraula sr. Santiago representant de la Once preguntant que de cara al cap de
setmana que hi ha previsions de temperatures sota cero, que es farà?
La sra. Loli Bordes, respon que la onada encara està activa, que es fan les rondes
pertinents a partir de les 20 hores i en temperatures extremes es torna a sortir sobre la
matinada, acompanyats de la Policia Local. S’informa que està tot controlat, fins i tot
aquelles persones que s’han negat a rebre assistència o no han volgut anar a
l’Andana.
La sra. Lucia Linuesa pren la paraula i explica que el que es fa es prevenció i
procedeix donar detall de com funciona el protocol : el Protocol s’activa quan protecció
civil ens avisa i per tant s’activa, en situació de previsió de temperatures inferiors a 0
graus. Aquesta setmana es va mantenir de forma preventiva. Altrament, nosaltres el
que fem es mantenir una situació preventiva donat que tenim la sort de disposar
d’aquest recurs a la Ciutat.
En el cas que les temperatures baixen de 0 graus, es quan actuem de forma
contundent, amb batudes i l’oferiment de portar-los a l’Andana, o lliurament de
material.
Pren la paraula, Sra. Loli Bordes, que explica independentment de si està o no el
protocol activat, tots els dimecres surt la unitat per fer identificacions i parlar amb les
persones que estan a la via pública.
Pren la paraula la Sra. Gracia Escabia, que pregunta si els horts de la ciutat estan
també controlats, donat que a Can Jofresa hi ha ocupació i si els hi donen material?
Sra. Loli Bordes, respon que sí, que es té controlat a tothom i es fan batudes per tota
la ciutat, i tenim a persones identificades que es neguen a entrar a l’Andana però se’ls
dona material ( mantes, begudes, etc..) i es fa seguiment.
El Sr. Marià Gàllego, pren la paraula per explicar que es possible que hi hagin casos
que passin desapercebuts, es estrany, però pot passar, si es així, demana que les
entitats i els assistents ho tinguin present i derivin a Creu Roja, si ha detecció d’algun
cas.
Pren la paraula la Sra. Esther d’Alba, que pregunta si aquest dispositiu funciona de nit
o de dia?
La Sra. Loli Bordes, respon que aquest dispositiu, es únicament a partir de les 20
hores del vespre, ja que es considera que durant el dia les temperatures no son
diferents. Si que s’activa el dispositiu pel dia si les temperatures son extremes.
La Sra. Esther d’Alba, pregunta si durant el dia no hi ha cap lloc on puguin anar?
Sra. Loli respon que no, i no s’ha donat la casuística, altrament, si hi ha un tema
d’emergència, sigui alhora que sigui, s’organitzen equipaments que siguin necessaris.
2.3 Posada en funcionament del Projecte SIFE
Pren la paraula la Sr. Gracia Garcia, Presidenta del Consell, per explicar el projecte
SIFE:
El projecte SIFE, és el Servei d’integració familiar en família extensa (endavant SIFE)
s’engloba dins les funcions dels EAIA, definit a la Cartera de Serveis Socials com el
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servei especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc o
desemparament i les seves famílies.
La tasca del Servei d’integració familiar en família extensa es realitzarà de forma
complementaria i en continuïtat a la intervenció de l’EAIA tenint en compte que és
l’EAIA qui únicament fa les derivacions a més d’avaluar l’evolució de l’infant i qui
proposa el recurs idoni.
L’acolliment d’infants en família extensa està regulat per la Llei 14/2010, de 27 de
maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència que dóna preferència
aquesta mesura de protecció respecte de les que comporten l’ internament en un
centre.
L’acolliment familiar consisteix en confiar a l’infant o jove a un familiar que estigui en
condicions de fer possible el desenvolupament integral de la seva personalitat, amb
l’obligació de vetllar per aquesta persona, tenir-la en llur companyia, alimentar-la
educar-la i procurar-li un formació integral, sota la supervisió de l’entitat competent que
ha de facilitar l’ajut i assessorament necessaris.
L’acolliment familiar d’infants en família extensa és l’alternativa prioritzada a la llei,
però també el recurs més nombrós, quan es produeix una situació de desemparament
d’un/a menor i ha de separar-se dels seus progenitors.
Així doncs, quan els progenitors no poden sostenir l’exercici de les funcions parentals
a causa de la seva incapacitat, negligència o per un maltractament als seus/seves
fills/es, el recurs de l’acolliment d’infants en família extensa, en principi, és el més
recomanable, i alhora preferible, ja que evita la separació dels/les nens/es del seu
entorn familiar més proper.
Aquest tipus d’acolliment es caracteritza perquè permet que els infants visquin amb
familiars als que ja coneixen i en qui confien, alhora que possibilita que la separació
dels seus progenitors resulti menys traumàtica, que en aquells/es menors que han
d’ingressar en una institució.
No obstant, a la majoria dels casos, el fet que els infants quedin acollits en els nuclis
familiars més propers al seu, no és una garantia suficient per preservar-los de les crisi
dels progenitors. En molts d’aquest nuclis acollidors els progenitors continuaran a prop
dels/les fills/es, tant sigui convivint físicament amb ells/elles, com a través del discurs
de les persones acollidores. Tanmateix aquests infants poden quedar exposats, de
nou, a les situacions de desprotecció que es van detectar en el moment del
desemparament, si no es dediquen els recursos necessaris per atendre i acompanyar
als infants i a les seves famílies. Ens trobem, doncs, que la majoria de situacions
d’acolliments d’infants en famílies extenses, sovint, requereixen de suport.
En qualsevol cas, l’infant com a subjecte desenvolupa demandes i respostes
particulars atenent a les seves característiques i les del seu entorn, és per això que el
suport que cal facilitar-li, a ell i la seva família d’acollida, ha de respondre a les seves
especificitats d’edat, gènere, orígens, i a les seves particularitats subjectives.
Objectius generals del SIFE
-

Garantir que tots els infants i adolescents que han de ser separats del nucli
familiar puguin se acollits per la seva família extensa, si en tenen i si aquesta
està en disposició de fer-ho i compleix les condicions adequades.
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-

Assegurar l’èxit de l’acolliment dels infants i adolescents per part dels seus
familiars.
Oferir suport, orientació i acompanyament professional a les famílies extenses
que han acollit a algun infant.
Acompanyar als infants i les famílies acollidores en el procés de finalització de
la mesura sigui per majoria d’edat, retorn amb els pares, per impossibilitat de
donar-hi continuïtat per part dels acollidors o per decisió de l’adolescent.

Serà un servei que s’externalitza. S’han presentat 4 entitats que estan especialitzades
en infància en risc (com per exemple CRAES...), per tant els professionals que
formaran part d’aquest equip tenen una experiència sòlida en la disciplina i en el marc
de la protecció a la infància, així com en el treball amb famílies, infants i adolescents.
Ara el projecte està en fase de licitació, esperant l’adjudicació i esperem si tot va be
que a inicis d’any 2018 estigui en funcionament, i amb una durada de 2 anys
prorrogable per dons anys mes.
El cost del projecte va revertit als pressupostos municipals, i de la Generalitat que
prèviament s’havia fet la seva previsió pressupostària.
Pren la paraula Sr. Josep Rodríguez, de As. Can Palet, que demana el nom de les 4
entitats.
La Sra. Lucia respon:
Fasi-Fundació d’acció social a la infància
Fundació Main
Aldeas SOS
Fundació Mercè Fontanilles
Pren la paraula, la Lucia Linuesa, per posar en valor que permetrà alliberar a l’EAIA i
per tant pugui destinar temps als casos. Cal tenir presenta que no totes les ciutats
tenen aquest servei SIFE.
2.4 Seguiment Reglament CMSS
Sra Lucia Linuesa, informa que el reglament del futur Consell, està en exposició
pública i està prevista la seva publicació definitiva i per tant la previsió es que entri en
vigor finals de desembre principis de gener.
Es recorda, que el nou Reglament tenia unes diferències importants en quant a la
composició a la vicepresidència( recollit en l’art 6).
“ 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. “
Tenint present aquesta situació i donat que la pròxima reunió no es fins al març, es fa
les següents propostes, per tal d’escollir la nova Viceprecidència:
1.- Fer una convocatòria extraordinària del consell a finals de gener, que en teoria
estarà en vigència el nou reglament, per tal de escollir la Vicepresidència.
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2.- Fer un correu electrònic per sol·licitar qui es vol presentar a la Vicepresidència.
Recollim les candidatures, i informem de qui son les candidatures i establim un termini
per les votacions. Tornem a enviar un correu informant dels resultats de la persona
escollida com a vicepresidenta. Sobre tot, serà un procés transparent, obert, i amb
terminis. Aquesta versió ens facilita que tothom pugui votar i pot ser mes participatiu, ja
que de forma presencial no sempre tothom assisteix.
Una vegada tenim el candidat o la candidata a la Vicepresidència, procedim a fer els
tràmits administratius per la constitució del Consell i el nomenament de tots els
membres que el componen, mitjançant Decret
Unànimement es decideix la segona opció, fer-ho per correu electrònic.
2.5 Recordatori Calendari reunions del CMSS:
Es fa recordatori de les reunions per l’any 2018 dies:
27.03.2018 ( TRASLLADEM A 18.04.2018)
26.06.2018
18.09.2018
11.12.2018
De 17 a 18.30 hores a l’Aula Polivalent, Ctra Montcada, 596
3. Informació de les Comissions de treball engegades:
Teníem dues comissions; la comissió proposta Reglament a l’espai participatiu del
Consell de Serveis Socials que va finalitzar la tasca i la Comissió infància i família, que
es van reuní en el dia d’ahir 12.12.2017.
Es demana a la Sra. Sonia de l’entitat Aide, poder explicar com ha anat la reunió:
S’ha consensuat i posat en comú les experiències en prevenció que cada entitat està
realitzant en l’àmbit del treball amb les famílies, tant en relació a la capacitació com a
la participació i la idea que ha sorgit es que al llarg del curs treballarem en comú des
de la línea de l’oci i el temps lliure. Es treballarà el vincle familiar, per que el concepte
del vincle es important i facilitarà el treball preventiu per evitar conductes de risc. La
idea no es crear res nou, si no donar mes força al concepte de vincle que cada entitat
està treballant.
Per posar un exemple i que no quedi tan abstracte, potser el treball de llengua, la
lectura.
En altres espais, com Insoc, centrar-nos en normes, límits.

4. Donar resposta a consultes de les entitats Alba i Aide sobre subvencions
de la Generalitat.
En la sessió anterior, en l’apartat de precs i preguntes, la Sra. Sonia de l’entitat Aide i
la sra. Esther d’Alba, traslladen a l’Ajuntament i sol·liciten suport pel que fa a la
situació de les bestretes i cobraments de subvencions
Es va acordar fer acompanyament a les entitats que es trobin en aquesta situació que
puguin tenir problemàtiques en el cobrament de subvencions.
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Des del serveis, es va realitzar trucades i ens van informar que estava tot paralitzat
fins passat eleccions. Varem quedar sorpresos d’aquesta resposta.
Pren la paraula la Sra. Esther d’Alba, que explica que varen prendre la decisió de
exposar el problema als mitjans de comunicació, a Tv3, atès que varem valorar que no
era un problema del 155 i que la Generalitat va molt lent, però la situació política ho va
endarrerir.
Degut, aquesta acció, la Subdirecció de drogodependència, va pagar a Alba el que els
hi devia, i els han indicat que dilluns 18 de desembre estarien publicades les
subvencions.
Les entitats per poder demanar finançament a la Banca Ètica, cal que es publiquin els
deutes i ho fa el TAF.
Salut, ha publicat les subvencions, però Benestar no han publicat a hores d’ara.
Deixen palès que hi ha una dificultat econòmica molt acusada, situació inestable i es
dificultat tècnica i deixen palès, que les subvencions que es reben van als interessos
de la banca.
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez, de l’entitat Ca n’Anglada, que fa referència a la
importància del Contracte Programa.
Sra. Lucia explica el valor de col·laboració amb la Generalitat amb el Contracte
Programa i que permet la possibilitat de finançar a les entitats mitjançant les
subvencions.
La línea que es planteja a serveis socials es la concurrència de subvencions en
formato contractació i licitar de tal manera, que dona la seguretat de garantia a les
entitats de servei continuïtat i cobrament.
L’Ajuntament facilita a les entitats la via de comunicació conjunta, si ho consideren per
pressionar, insistir i reclamar aquesta situació complexa a la Generalitat.
5. Temes a proposta de les entitats
No s’han presentat temes.
6. Precs i preguntes
Sr. Joan vila, pregunta informació sobre la Taula d’emergència.
Sra. Lucia Linuesa, proposa convidar en una futura reunió del CMSS al Servei de
Polítiques Socials d’Habitatge (PSH), per explicar el funcionament del servei i les
seves oficines.
Cal dir que si hi ha una situació de desnonament es treballa de forma articulada, en
quant a l’emergència, i de forma conjunta, però el lideratge es de PSH.
El Sr. Joan vila, pren la paraula per explicar sobre el cas referenciat, que des de la
plataforma hi ha la percepció i donat el exemple, que al final son els quatre amics que
han assumit i per tant pregunta si no hi cap recurs per no estar al carrer i si els que
tenim, son eficaç? Per aquesta raó volen conèixer els recursos.
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Pren la paraula la Sra. Lucina Linuesa, que explica, que en aquests casos, es cert que
hi ha una part de treball que ens correspon a serveis socials, sempre articulat i
coordinat amb PSH, i es que en una situació com aquest, es a dir d’emergència, cap
desnonament, que a mes a mes s’hagi de quedar amb criatures al carrer, que
coneguem, i per tant hem treballat prèviament, se li faciliten totes les alternatives de
que disposem:
En tots els casos es faciliten totes les alternatives. La última alternativa que tenim son
4 pisos, que es paguen des de Serveis Socials, però sempre estan plens.
21 pisos conveniats amb Prohabitatge, tot i que habitualment estan plens, sempre.
Sempre oferim altres possibilitats, abans eren pensions, ara no hi ha a la nostra ciutat i
ara paguem hotels.
La gent no es queda al carrer de cap de les maneres, perquè es busquen alternatives,
pisos, o hotel.
Altrament, cada situació es valorada-estudiada per serveis socials. En primer terme es
fa una valoració en quant si la família te suport familiar o xarxa d’amistats i la poden
ajudar per mentre s’està negociant amb els bancs un lloguer social, i si no fos el cas
que no tingues aquesta xarxa, se’ls ofereix hotel. Cal dir que hi ha famílies que s’han
negat anar-hi a hotels.
Ens hem de situar que moltes famílies utilitzen des de la perspectiva, i potser legítim,
es posicionen perquè el que volen aconseguir es un lloguer social, si o si a qualsevol
preu. A les famílies se’ls recorda que hi ha menors, i que estem oferint hotel, que no
sigui negligent amb els seus propis fills, ja que ens obliga a avisar a la Generalitat, i
aquests se’ls hauran de protegir.
Pren la paraula Sra. Isabel Marques, que pregunta si no existeix cap protocol amb els
jutjats de coordinació en aquests casos en que el jutjat es qui provoca el llançament. I
si es així no entén que passa amb aquest cas que es refereix el Sr. Joan Vila, i que ha
anat a tants òrgans i/o entitats, que sembla un cas fantasma i no es creu que hagi
permès Serveis Socials aquesta circumstància.
Sra. Lucia Linuesa respon que existeix un protocol, que hem paralitzat moltes
vegades, les vegades que facin falta i d’ un mateix llançament gràcies a les gestions
del servei de PSH.
Cal dir, que ens podem equivocar en alguna ocasió, però Serveis Socials actua
aportant tots els recursos, que està en coordinació amb els agents necessàries, i en
ocasions la família no accepta les alternatives facilitades.
Sens altre es tanca la sessió desitjant bones festes i un feliç any nou.
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