ACTA QUARTA SESSIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
SANT JOAN DESPÍ
Sessió del dia: 25 de gener de 2017
Lloc de celebració: Àrea de Serveis a la Persona.
Inici: 18.00 h. Finalització: 20.30 h.
Persones assistents:
Irene Calzado Sánchez, Associació Estel.
Esther Villegas Luna, Associació Familiars Alzheimer del Baix Llobregat.
Laura Fernández Lucia, Residència de Disminuïts Psíquics Josep Mas i
Dalmau.
Mª Encarna Sánchez Vedova, CordiBaix.
Isabel Soto Rubio, Tastidis.
Joan Manuel Abril (sense dret a vot), Associació Familiars Salut Mental Baix
Llobregat.
Andrea García Portillo, Club d’Esplai El Tricicle (amb delegació de vot)
Fidel Caralt Serrano, Església Evangèlica de Sant Joan Despí.
María del Pilar Fernández Viader, Càritas Sant Joan Despí.
Imma Preciado Andrade, Fibroespí.
Eva Martínez, Associació Solidança.
Maribel Reyes Ocaña, Associació DACMA
Alicía Díaz Alonso, Associació de Veïns/es El Pi.
Jordi Farré Viladoms (sense dret a vot), Associació de Veïns/es El Pi.
Manuel Muñoz Barea, Associació de Veïns Les Planes.
Josep Mª Segura, Associació de Veïns L’Eixample
Mª Carmen Gómez Andújar, Consell de Dones de Sant Joan Despí.
Laura Covarrubias Cerezo, Consell Municipal d’ Educació.
Encarna Bolaño, Consell de Salut.
Josep M. Vilanova, ERC. Grup Municipal d’ERC-MES-AM.
Juana Cano Expósito, ICV

Cristian Rastrojo Lara, PSC .
Laura Acedo Muñoz (amb delegació de vot), SiqueesPot/SísePuede
Esther Conesa Toràn, Representant Ciutadania.
Cristina Zornoza Franch, Ciutadans.
Mayte Rubio Mena (sense dret a vot), Ciutadans.
Regidora d’Educació, Núria Ros Baldominos .
Regidora de Sanitat, Eugenia Sánchez Flores.
Regidor Participació Ciutadana, Àlex Medrano Soler.
Regidor Gent Gran, Ginés Ros.
Secretària, Rosa Baixas Carcereny.
Presidenta, Margi Gual Izquierdo.
Excusen assistència:
Creu Roja Sant Joan Despí
PP
Públic assistent:
Manuel Ruiz
Rafael Roldán

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Priorització de les propostes recollides de temes fets per les
persones membres del Consell Municipal de Serveis Socials per
abordar a les sessions del 2017.
3. Explicació Memòries 2015.
4. Data propera sessió.
5. Precs i preguntes.

Obre la sessió Margi Gual, presidenta del Consell Municipal de Serveis Socials
amb la presència de 22 persones amb dret a vot.
Es demanen disculpes perquè s’ha detectat que una persona membre del
Consell no havia rebut la convocatòria i la documentació annexa de la sessió
d’avui. S’ha intentat subsanar i es demana que si hi ha alguna altra persona

que no l’ha rebut, pugui comentar-ho i deixar les seves dades a la sortida de la
reunió. Igualment, es prendran les mesures necessàries (a nivell informàtic)
perquè no torni a passar.
1.- Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la darrera reunió del Consell
Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí i s’aprova per unanimitat per
part de les 22 persones presents en aquest moment.
2.- La presidenta llegeix les propostes recollides a la sessió anterior, i que
estan contemplades a l’acta que s’ha aprovat.
En relació a algunes propostes, explica:
-

Que s’ha enviat juntament amb l’ordre del dia el recull de dades i accions
portades a terme pel Departament d’Acció Social a l’any 2015, donant
resposta així a una de les propostes recollides.

-

Que a nivell municipal no es poden recollir les dades sobre les persones
diagnosticades amb Alzheimer, ja que es tracten de dades del Departament
de Salut. S’acorda, de forma conjunta, que es farà una consulta a
l’ambulatori per saber si és possible disposar d’aquesta dada.

-

Es proposa per part de la presidenta convidar a una persona experta perquè
vingui al Consell de Serveis Socials a explicar el desenvolupament de la Llei
d’Autonomia Personal i la seva aplicació a Sant Joan Despí. Es dona l’opció
a les persones assistents perquè proposin a algú per venir. Des del
Departament d’Acció Social també es faran les gestions pertinents per
facilitar-ho. La proposta és acceptada.

-

Es proposa que alguns dels temes que preocupen, com són la informació,
les vies de comunicació, el reforç de la xarxa i el sistema de voluntariat, es
puguin treballar a partir del coneixement mutu del que cada entitat està fent.
Es proposa destinar part del temps dels propers Consell perquè les entitat
expliqui les accions que porten a terme des del punt de vista de l’àmbit
social, i més concretament en relació als temes que més preocupen.
S’accepta la proposta.

-

Des de la Secretaria del Consell es dissenyarà una fitxa de recollida de
dades que servirà com a guió per a cada entitat, i s’estudiarà i proposarà
una metodologia que faciliti les presentacions. L’objectiu és disposar d’un
document que reculli tot allò que s’ofereix a la ciutadania, i el disseny
d’algun projecte comú del Consell de Serveis Socials, una vegada
analitzades, de forma conjunta, les fortaleses i febleses existents.

3.- La presidenta presenta el recull de dades del Departament d’Acció Social
portades a terme a l’any 2015. Algunes persones membres comenten que no
han rebut la convocatòria ni el document, i d’altres no el tenen al davant. Es fan
còpies per facilitar el seguiment de l’explicació. Tot i això, atès que algunes
persones membres no l’han pogut veure amb anterioritat, se’ls ofereix l’opció
de que puguin contactar amb posterioritat si necessiten algun aclariment.
Durant l’explicació es demana la revisió de la dada de la renda per càpita i es
reflexiona al voltant dels continguts que s’expliquen. Rep especial menció el
tema de les persones valorades amb dependència i la poca disponibilitat de
recursos residencials.
S’aclareix que la informació recollida és producte de la intervenció que es
realitza des del propi Departament d’Acció Social i no incorpora el treball que
fan les entitats en l’àmbit social.
Es demana que s’incorpori al document la participació del Departament a
l’Acord Social.
Es demanen els pressupostos per a l’any 2017 del Departament d’Acció Social.
S’explica que en aquests moments estan en exposició pública i fins que no
s’aprovin no es podran portar.
Es qüestiona la diversitat d’imports econòmics de les subvencions a les
entitats. El president de l’Àrea de Serveis a la Persona, Àlex Medrano, explica
el procediment de convocatòria per a la sol·licitud de subvencions, on
s’estableixen els criteris tècnics que es tindran en compte per a la seva
adjudicació.
La presidenta explica que les subvencions estan en relació als projectes.
L’Administració, per tal de donar resposta a necessitats i serveis que vol oferir,
els organitza a través de la societat civil (entitats).
La presidenta del Consell comenta que l’Ajuntament de Sant Joan Despí
destina molts recursos al suport a les entitats mitjançant subvencions i
convenis, si es compara amb altres municipis, així com l’aportació en espècies
en relació a la cessió d’espais i serveis.
Es demana que s’incorpori el tema de l’habitatge com a un punt important a
tractar al Consell de Serveis Socials.
4.- S’acorda convocar la propera reunió del Consell Municipal de Serveis
Socials de Sant Joan Despí el dimecres, 5 d’abril de 2017 a les 18:30h.
5.- Precs i preguntes

-

-

Es demana informació sobre el programa “Acompanya’m” a Sant Joan
Despí, adreçat als Refugiats. S’indica que es demanarà al Departament que
ho porta que pugui passar la informació a les entitats.
Es demana que el Servei d’Orientació Jurídica disposi d’un ordinador amb
connexió a internet a la sala on es fa l’atenció. La vice-presidenta diu que no
ha rebut cap sol·licitud per part de les persones que l’ofereixen, però tot i
això, s’interessarà pel tema.

Finalitza la sessió a les 20:30h.

