CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

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

6/2017
26 de setembre 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
Anna Morera
Dani Jorquera
Ester Pérez
Ester Pérez
Dolors Lledó
Patry Reche
Toni Cazorla
Tomás Ordoñez
Marià Gàllego
Joan Antoni Torra
Dani Jorguera
Eva Mª Luque
Laura Fernández Lucía
Santiago Carrasco
Joan Vila
Jordi Lartuna
Paco Utrera
Lucia Linuesa
Anabel Felguera
Lluïsa Melgares
Maria Rambla
Bartomeu Agudo
Lucio Villasol

Sergi Martinez
Marta Muntanyola
Maria Gracia Escabia
Africa Serena Velasco
Pau Consola
Carme Ortuño

Oncolliga
Salut mental de Terrassa
Aide
Associació Pares la Pineda
Associació Pares la Pineda
Fundació AVan
Alei
Alei
Associació Alba
FAVT
G.C Ca n’Anglada
G.C Ca n’Anglada
Grup La Fábrica
Creu Roja
ACAU
Prodis
Fundació Busquets
Resid. Y CAE la Pineda
Once
Prou Barreres Espai drets
L’Heura del Vallés
Insoc- CEG
Directora de Serveis Socials
Secretaria tècnica del CMBS
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils
Regidora de Solidaritat i Cooperació internacional
Cap d'unitat de solidaritat i cooperació internacional
Ajuntament de Terrassa

CCOO
Grup Municipal
Grup Municipal
Grup Municipal
Grup Municipal
Grup Municipal

Terrassa en Comú
PDCAT
PSC
ERC
Ciutadans

MEMBRES EXCUSATS:
Carmen Sala
Núria Intente
Meritxell Pérez
Sonia Sala
Pau Consola
Dolores Bordes
Josep Datzira

Apesote
Associació Gent Solidaria
Caritas
Centre de Jardineria l’Heura, S.L
Grup Municipal ERC
Creu Roja
La Llar Fundació
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Marta Gimenez
Meritxell Lluïs
Noel Duque

Grup Municipal PPC
Regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps,Drets
Humans, Transparència, Capacitats dimecres i Accessibilitat
President Delegat i Regidor de Serveis Socials, Salut i Joventut

Pren la paraula la directora de Serveis Socials, Lucia Linuesa, que passar a excusar al
President del CMBS, Noel Duque i el substituirà la vicepresidenta Sra. Lluïsa
Melgares.
1. Lectura i validació de les actes anteriors
Aprovació de les actes de data 15.03.2017 i 27.06.2017 de la reunions anteriors del
CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL.

2. Informe de Presidència:
Es socialitza la informació en relació a: Beques menjador , Projecte Despertador,
Menjador als IES i Sensellarisme:
2.1 Beques menjador
S’informe de les sol·licituds i les beques actuals atorgades:

Beques Consell Comarcal- data 08.09.2017

CURS 2016-2017 CURS 2017-2018
SOL.LICITUDS
AJUTS AL 50%
AJUTS AL 100%
DENEGADES
IRREGUALIRITATS

4.134
2.580
41
845
668

Àrea Drets Socials i
Serveis a les Persones

4.645
3.196
72
731
646

INCREMENT (%) DE
CURS 16-17
A CURS17-18
12,36
23,88
75,61
-13,49
-3,29

Serveis Socials
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BEQUES A DATA 26.09.2017

SOL.LICITUDS

CURS 2017-2018
( 08/09/2017)
4.645

CURS 2017-2018
( 26/09/2017)

3.196
72
731
646

3284
121
751
490
-4

4.646

Beques Consell Comarcal

AJUTS AL 50%
AJUTS AL 100%
DENEGADES
IRREGUALIRITATS
TRASLLATS

Entrada d'una sol·licitud respecte al 8 de setembre i 4 trasllats(4 sol·licituds menys)
Beques Ajuntament
AJUNTAMENT 50%
SERHS 50%

-

292
1000

L'Ajuntament de Terrassa beca amb 1292 beques a nens amb ajuts que el Consell
Comarcal ha becat al 50%
Complements Ajuntament
Complements Ajuntament 100%
Complements Ajuntament 50%
Complements Ajuntament 75%

3
5
53
61

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
DESGLOSSAMENT
AJUNTAMENT 50%
ESCOLES ESPECIALS
P3
ESCOLES CONCERTADES
ESCOLES FORA DE TERRASSA
TOTAL

-

CURS 2017-2018
( 26/09/2017)
31
127
106
28
292

S’accentua que en els últims dos anys s’ha incrementat de forma important el número
de beques adjudicades.
Pren la paraula Sr. Joan Vila de l’entitat Prou Barreres Espai Drets, que pregunta si se
li fa el mateix tracte en el sistema de beques menjador a l’Escola Fatima. La Directora
Lucia Linuesa, explica que s’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. Les 1000 beques s’han tractat de la mateixa manera tan si la família està en
escola concertada o especial, justament per no fer discriminació i s’ha fet la proposta
de beques al 100%.
Àrea Drets Socials i
Serveis a les Persones
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Sr. Joan Vila puntualitza si es te en compte el cost que assumeixen les famílies
d’escoles d’educació especial alhora de l’atorgament de beques.
La Sra. Lucia Linuesa, explica que sí es te en compte tot en igualtat amb la resta
d’escoles i especialment en les escoles d’educació especial, però que el preu de
menjador l’estableix la Generalitat.
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.
La directora,Sra. Lucia, informarà dels preus del menjador de les escoles especials de
Terrassa.
El Sr. Joan Vila, explica que les queixes d’algunes famílies es centren que hi ha
famílies que tenen beques denegades i com es que no es te en compte el tipus
d’escola si situació especial familiar, i el cost afegit per les famílies.
S’acorda que El Sr. Joan Vila informarà a les famílies i Escola Fàtima per tal que ens
passin escrit amb els casos, per veure els motius de la denegació.
2.2 Projecte Despertador
Es un projecte conveniat amb 7 entitats de Terrassa:
Justificació
1. El projecte s’emmarca en la línia de la subvenció genèrica de serveis socials
que contempla la: Promoció i foment per la igualtat d’oportunitats, la
promoció social i individual, la inclusió social, l’autonomia de les persones, la
millora de les condicions de vida i l’eliminació de situacions d’injustícia social
En la línea de la subvenció: projecte de lluita contra l’exclusió social.
2. La pobresa infantil i juvenil que es produeix actualment en moltes famílies
incideix en moltes d’elles en un alt nivell de desvinculació dels espais
educatius obligatoris i sobretot en l’etapa adolescent en situacions
d’absentisme escolar. Les famílies més pobres tenen un recolzament
escolar per sota de la mitja amb més risc de fracàs escolar.
3. La pobresa incideix de forma important en l’alimentació i especialment i
especialment en els adolescents i els joves i cal garantir-la.
4. Es necessari trobar espais de referència i professionals referents on els
adolescents i joves se sentin acompanyats.
Finalitat del Projecte
-

Disminuir l’absentisme
Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques
Evitar l’exclusió social, reduir el risc i la desprotecció
Implicar la família

Funcionament
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Els serveis socials detectaran els joves adolescents que tenen el perfil del projecte,
es posaran en contacte amb l’entitat i establiran el pla de treball a realitzar amb els
joves i la seva família.
S’establirà una coordinació amb els instituts, s’explicarà en una reunió conjunta
entre l’educador social de referència del jove i el treballador integrador social de
l’entitat per tal de veure el reforços que s’han de fer amb els joves i adolescents.
S’establirà una avaluació del projecte a partir de l’avaluació individualitzada del
procés de cada participant.
Edat dels participants
De 12 a 18 anys
Accions a realitzar
-

Facilitar un espai per realitzar l’esmorzar.
Treballar des de l’acompanyament la socialització, la millora de les habilitats
socials, reforçar les xarxes de suport social i familiar.
Aconseguir la vinculació a d’Institut
Proporcionar un referent adult

Recursos Humans/ Perfils Professionals
Referent educador social per part de serveis socials i Integrador Social titulat per
part de l’entitat
Participants
-

Un màxim de 20 joves per cada entitat que participi en el projecte

Finançament
-

Contractació d’Integradors socials a10 hores setmanals (40h/mes)
Finançament de l’alimentació 2€ per nen i dia

Entitats:
Insoc Centre Esplai Guadalhorce
Centre Juvenil Salesià
Ass. centre d'esplai Can Parellada
Grup de joves Can Tusell
Grup de colònies ca n'Anglada
Centre Esplai Tremola
Associació Juvenil Sarau de Terrassa

2.3 Menjador als IES
Es un projecte vinculat a Beques Menjador. S’explica que quan s’acaba la primària
doncs aquest recurs no el tenen als IES, però la situació de fragilitat continua.
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El Consell Comarcal i molts ajuntaments van traslladar i posar en valor al departament
d’Educació per poder tenir algun tipus de beca en aquest sentit i aquest any el Consell
Comarcal, donat que disposa de recursos econòmics, s’ha propiciat per portar a terme
una experiència pilot a la nostra ciutat, tot i que a la nostra ciutat ja tenim 3 projectesexperiencies en aquest sentit:
1. Creu Roja, juntament amb departament de Salut a l’IES Monperdut, en
aquest institut van aconseguir finançament i equips per portar a terme el
projecte. Es un projecte que porta 3 anys funcionant, i l’Ajuntament
col·labora però està finançat per Creu Roja i Departament de Salut.
En aquest projecte participen 20 nens entre 12 a 16 anys, amb els quals
se’ls hi facilita no nomes el dinar també un projecte socioeducatiu, d’estudi
assistit fins a les 17 hores.
A partir d’aquest projecte i veien la bona experiència i resultats, s’endega un
nou projecte a l’IES Cavall Bernat, finançat per l’Ajuntament, però gestionat
per Creu Roja:
2. Projecte Municipal, gestionat per Creu Roja, de la mateixa manera, està
adreçat a 20 nens entre 12 a 16 anys, amb els quals se’ls hi facilita no
nomes el dinar també un projecte socioeducatiu d’estudi assistit fins a les 17
hores, a l’IES Cavall Bernat.
3. I un altre projecte vinculat amb aquest tema, es el que el porta el centre
d’esplai Can Palet a l’IES Santa Eulalia. L’Ajuntament es col·laborador, ens
coordinem per la derivació de casos i per evitar la duplicitat de recursos,
però es un projecte que el porta l’entitat amb el finançament de la Fundació
Probitas.
Així doncs es va traslladar al Consell Comarcal aquestes experiències que estaven
funcionant a la nostra ciutat i es va acordar que començaran una prova pilot amb 20
nens amb el mateix format que els anteriors.
El Consell Comarcal, farà un conveni amb la Fundació Probitas. La Fundació Probitas,
es una fundació amb recursos que en la seva vessant social corporativa encabeix
aquests projectes.
Encara no sabem l’Institut, però es valora fer-lo en la part Nord de la ciutat, per
mantenir una disgregació en el territori, donat que la resta de projectes estan en
instituts de les diferents latituds de la ciutat.
Si tot va be s’iniciarà al mes d’octubre, i podem dir que son 4 projectes que acullen 80
nens de la nostra ciutat.
2.4 Sensellarisme

Fa un any que s’està impulsant aquest projecte com a estratègia del regidor per
abordar el problema de manca de llar.
El Govern de la Generalitat va impulsar un acord de govern a través del qual
plantejava una estratègia per abordar la situació de sense llar a nivell de
Catalunya.
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Partia de la necessitat primera de fer un diagnòstic de quina era la situació de
les persones sense llar a reu del territori, però també de la necessitat de posar
algun tipus d’experiència pilot tot i tenint l’exemple de com s’actuava i que
s’estava fent en les diverses ciutats i ajuntaments.
A partir d’aquí la Generalitat va proposar un programa per primer elaborar un
diagnòstic de la mà de la Fundació Abedis Donaabediam, que està dinamitzant
l’estratègia integral per l’abordatge de l’actuació de sense llar a Catalunya.
En aquesta estratègia participen 2 nivells d’experiències pilots:
1- Lleida, Girona i Barcelona. Ciutats que tenen projectes i
experiències concretes per actuar amb les persones sense
sostre des del model Housin First. Aquest model treballa amb
persones amb situació de molta fragilitat a les qual se’ls facilita
primer el suport, la llar, i desprès amb el suport professional es
fa el pla de treball i acompanyament tenint present la capacitat
i habilitats i motivació de la persona.
2- El segon nivell d’experiències el formen sis ciutats entre
d’altres, la ciutat de Terrassa. Aquesta experiència pilo posa en
contacte les diferents experiències de cada municipi i la
metodologia utilitzada per les diverses ciutats.
A partir
d’aquesta experiències es dissenya l’estratègia de com actuar
amb les persones que no tenen llar.
Dintre d’aquest grup que estem, Terrassa vol impulsar dos projectes, un
adreçat a Famílies i l’altre per a persones amb malaltia mental
Es vol aconseguir 3-4 habitatges municipals per cadascú dels projectes.
Cada projecte el portarà un equip que estarà compost per professionals de
diversos àmbits. En el cas del projecte famílies estarà compost per
professionals d’habitatge, referents socials del servei del SAI, i un referent de la
Fundació Prohabitatge amb la que treballem en un projecte de pisos d’inclusió
social.

En el cas del projecte de les persones amb malaltia mental, el portarà un equip
que estarà compost per professionals de diversos àmbits, concretament el
departament de rehabilitació comunitària del Consorci Hospitalari de Terrassa,
mes referents de serveis socials del SAI i referent d’Habitatge Municipal.
L’Equip de treball farà el seguiment de la situació de les famílies. Els perfils
dels dos projectes s’estan encara ajustant.
Voldríem deixar palès que el tema de sensellarisme es un tema molt
preocupant i que l’any passat ja es va crear la Taula de sensellarisme. Es tracta
d’un projecte de ciutat en el que participen tots els agents que treballen en
aquesta línea.
Àrea Drets Socials i
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Properament es realitzarà com s’ha fet en altres ciutats, un recompte de les
persones sense sostre per tal de tenir la foto de ciutat.

3. Calendari de reunions 2018
S’informa de la propera reunió per aquest present any i de les noves dates del 2018:
13.12.2017
27.03.2018
26.06.2018
18.09.2018
11.12.2018
De 17 a 18.30 hores a l’Aula Polivalent, Ctra Montcada, 596
4. Monogràfic Refugiats
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maria Rambla i el Cap de la
unitat de solidaritat i cooperació internacional, Bartomeu Agudo han estat convidats,
donant resposta a la petició en la sessió del CMBS del dia 15 de març, per tal
d’explicar el marc dels Refugiats i el s’està fent.des de l’Ajuntament.
Fer especialment esment al que està fent-se des de l’Ajuntament de Terrassa:
-

Projectes d’ajuda humanitària
Creació de la Taula Local per a les Persones Refugiades
Accions de sensibilització
Acollida a la ciutat

Dels projectes d’ajuda humanitària les accions a : Ucraïna, Jordània, Líbia, Kènia, Mar
Mediterrani, Camps de refugiats saharauis
La Creació de la Taula Local per a les Persones Refugiades es porta a terme amb els
objectius:
- Aplegar totes aquelles entitats i ciutadania a nivell particular interessada per la
situació generada pel conflicte de Síria.
- Proposar actuacions consensuades en favor de l’acollida municipal al
contingent de refugiats
- Informar a la ciutadania i promoure la seva participació.
Les accions de sensibilització van emmarcades :
-

Sessions informatives
Exposicions i conferències
Tallers en els centres educatius
Conta-contes a les biblioteques
Projeccions
Pàgina web i programa de televisió “Terrassa Solidària”

I la acollida a la ciutat es va fer :

Àrea Drets Socials i
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-

Personal de Serveis Socials va participar en jornades de formació per tenir
eines per resoldre tràmits amb demandants de refugi.
Terrassa està acollint actualment al voltant de 46 persones refugiades. Les
entitats que gestionen aquesta acollida són Creu Roja (16) i Apip-Acam (30).

Annexem power point que es va passar a la reunió així com el díptic que es va lliurar a
tothom.
Mes informació : Servei de Cooperació i Solidaritat Internacional:
https://aoberta.terrassa.cat/oficines/infoEntitat.jsp?id=11744
Com contactar
Correu electrònic: solidaritat@terrassa.cat
Pàgina web: Solidaritat i Cooperació Internacional
Telèfon: 937 397 035 - - 937 397 000

5. Informació de les Comissions de treball engegades:
Comissió proposta Reglament a l’espai participatiu del Consell de Serveis
Socials, formada per 11 membres, entre entitats, grups municipals i personal
tècnic de l’Ajuntament.
La vicepresidenta, Sra. Lluïsa Melgares, informa que amb la darrera reunió de data 27
de juny, del monogràfic del Consell Municipal, es va tancar definitivament el reglament,
i es va traslladar a la tramitació.
Aquest nou reglament estava previst la seva aprovació al ple de setembre, però
s’informa que el Ple es va suspendre, pendent de convocatòria i per tant es portarà
aquest punt per la seva aprovació al Pe d’octubre.
Per tant aquesta comissió es dona per tancada.
Comissió infància i família, formada per 9 membres, entre entitats i tècnics
municipals.
Es demana a la Sra. Sonia de l’entitat Aide, poder explicar com ha anat la reunió que
s’ha portat aquest mateix matí.
La Sra. Sonia, explica que hi ha una gran representativitat important dels centres
esplais diaris, i entitats en l’àmbit de les addicions Aide, Acau i Alba.
S’ha consensuat i posat en comú les experiències en prevenció que cada entitat està
posant a terme en l’àmbit del treball amb les famílies, tant sigui en la capacitació como
potenciar 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, amb aspectes de capacitació a les
famílies i en aquest sentit es treballarà el vincle. Es vol dissenyar una proposta de
ciutat.

6. Temes a proposta de les entitats:
No hi ha temes
Àrea Drets Socials i
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7. Precs i preguntes,
Pren la paraula al Sra. Sonia de l’entitat Aide, per traslladar a l’Ajuntament i sol·licitar
suport pel que fa a la situació de les bestretes i cobraments de subvencions
S’acorda fer acompanyament a les entitats que es trobin en aquesta situació que
puguin tenir problemàtiques en el cobrament de subvencions i els tempus.
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