
 

 

 
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13.04.2021 
 

A Palau-solità i Plegamans, per videoconferència, el dia tretze d’abril de dos mil vint-i-u, 

sent les sis hores del vespre, prèvia convocatòria i sota la presidència de la Sra. Patricia 
Isabel Freire Núñez  presidenta del Consell, assistit per la Sra. Sònia Ocaña Belzunces, 

designada com a secretària del Consell per aquesta sessió. 

 

ES REUNEIXEN 

Les persones següents: 

- Sr. Sergi Plaza Ruiz, vicepresident del Consell. 

- Sr. Ignasi Martínez Rivas, en representació del Grup Municipal PSC. 

- Sr. Ovidiu Cristian Popescu, en representació del Grup Municipal JxC. 

- Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del Grup Municipal Ciutadans. 

- Sra. Núria Solà Bujons, en representació del Grup Municipal Primàries. 

- Sra. Eva Mª Soler Guallar, en representació del Grup Municipal ERC. 

- Sr. Francisco Romera Ortiz, en representació de l’Associació Cívica i Social 

Palau-Solidari Camí Reial. 

- Sr. Prakasarao Chukka i Meriga en representació de l’Associació per a la 

col·laboració i desenvolupament del Tercer món Haribala. 

- Sra. M. Eulàlia Soley Rimblas, en representació de Caritas Inter-Parroquial. 

- Sra. Anna Ventura Calvo, en representació del Casal de la Gent Gran. 

- Sra. Belén Plaza Jerez, com a convidada a la sessió.  

- Sra. Sònia Ocaña Belzunces, com a convidada a la sessió.  

 

Les persones excusades: 

- Sra. Elisabet Robert Soriano, en representació de les Llars d’infants de Palau-solità 

i Plegamans. 

- Sra. Esther Lara Fariña, en representació de l’àrea de Serveis Socials. 

 

Les persones que no han assistit, no s’han excusat i/o han tingut problemes de connexió: 

- Sra. Olga Agudo Rey, en representació dels centres de primària de Palau-solità i 

Plegamans. 

- Sra. Desirée Grima Calvo, en representació dels AMPAs de secundària.  

- Sr. Jordi Ruano Delgado, en representació de les AFAS de primària. 

- Sra. Helena Segrelles Hernández, en representació de les AMPAs de les Llars 

d’infants de Palau-solità i Plegamans. 

- Sr. Jorge Cabestany Prats, en representació de la Plataforma d’Afectats per 

l’Hipoteca.  

 

 

La Sra. Presidenta, Patricia Isabel Freire Núñez dóna la benvinguda a totes les persones 

assistents a les 18h. Ens adonem que hi ha problemes de connexió i que hi ha persones que 

estan tenint dificultats per entrar en la sessió. La Sra. Presidenta intenta solucionar-ho en el 



 

 

mateix moment facilitant de nou l’enllaç a les persones qui ho demanen. A les 18.10h declara 

vàlidament oberta la sessió donat que el quòrum assolit és el previst a l’article onzè dels 

estatuts reguladors, que s’inicia en el primer punt de l’ordre del dia. 

 

1. Lectura i aprovació, de l’acta de la sessió anterior de 3 de novembre de 2020.  

S’aprova l’acta per totes les persones assistents. La Sra. Presidenta dóna la paraula a 

la Sra. Belén Plaza per tal de continuar amb l’ordre del dia. 

 

2. La Sra. Presidenta explica que s’ha fet lliurament de la memòria d’activitats de 

Serveis Socials. Dóna la paraula a la Sra. Belén Plaza perquè pugui explicar les dades 

més rellevants. Es comparteix el document de la memòria de Serveis Socials i 

l’explicació de les dades es centra en les pàgines 18,19 i 20. Increment del pressupost 

del servei per donar resposta a les problemàtiques sorgides amb la COVID-19, sobre 

tot pel pagament de l’habitatge. Lliurament de targetes moneder per adquisició 

d’aliments i productes de neteja i higiene. 

 

La Sra. Núria Solà demana si li podem fer arribar la memòria, donat que no ha rebut 

la documentació. La Sra. Presidenta recull la petició de la Sra. Núria Solà i s’acorda 

que es tornarà a enviar a totes les persones participants tota la documentació. 

 

La Sra. Núria Solà pregunta quantes famílies en tant per cent ha augmentat aquest 

any respecte a l’anterior. Contesta la pregunta la Sra. Belén Plaza en números de 

famílies ateses i persones ateses, quantitat que queda reflectida en la memòria. Si la 

Sra. Núria Solà tingués alguna pregunta més un cop vista la memòria de Serveis 

Socials, la faria arribar via mail o en el següent Consell. 

 

3. La Sra. Presidenta explica el conveni signat amb Caritas amb una quantitat de 

20.000€ per l’exercici 2021. 

Agraeix el suport donat per Caritas en la pandèmia. 

 

La Sra. Núria Solà pregunta si ha hagut un augment de famílies en aquest època. 

Contesta la Sra. Eulàlia Soley. S’atenien a 80 famílies, en els pitjors mesos de la 

pandèmia es va arribar a 143 i actualment s’atenen a 125 famílies. Ha canviat la 

tipologia de família, ara son de menys membres. En plena pandèmia eren de més 

membres. Els motius que explicarien l’augment i el canvi de model de famílies 

ateses, serien que aquestes han anat esgotant els estalvis que tenien i perquè moltes 

persones s’han vist afectades per ERTOs.  

 

La Sra. Presidenta demana a la Sra. Eulàlia Soley que pugui explicar a les persones 

assistents la repartició de productes frescos. La Sra. Eulàlia Soley explica que les 

verdures venen directament dels horts. Cada quinze dies entreguen la cistella bàsica 

complerta amb verdures, fruita/pollastre/peix/ous frescos. Son 8kg per persona. Amb 

aquests productes cobreixen el que no poden assumir en les entregues ordinàries. 

Ara també donen bolquers per nens i nenes. 

L’augment de l’import del conveni serveix per cobrir més varietat de productes en 

les entregues. 



 

 

 

La Sra. Núria Solà pregunta si els productes frescos estan subvencionats per la UE. 

La Sra. Eulàlia Soley respon que si, son els productes que es recullen dels camps, en 

el cas de les verdures. Hi ha una altra part d’aliments que provenen del banc 

d’aliments i altra que és la que subvenciona l’Ajuntament. 

Amb tot, s’elabora la cistella bàsica complerta  amb llegums, pasta, llet i ous. 

A Caritas no disposen de productes de neteja i higiene però han pogut repartir perquè 

les ha donat el Consell Comarcal.  Avui han fet entrega de mascaretes que ha facilitat 

l’ajuntament. 

 

4. La Sra. Presidenta explica el projecte Recooperem. Comparteix el document amb les 

dades. Explica totes les escoles que participen en el projecte i la quantitat de kg 

recollits en l’últim trimestre, 3.533kg. 

La diferència dels kg recollits de cada escola té  veure amb el número de menús que 

donen en funció de la grandària del centre escolar i dels confinaments que han hagut 

de fer. 

La Sra. Presidenta remarca que ha estat un èxit poder arribar a tantes famílies i 

aprofitar els diferents excedents. 

La Sra. Presidenta farà arribar a totes les persones del Consell l’informe que va 

enviar el Consell Comarcal referent al projecte perquè tinguin tota la informació i 

les dades. També comenta que ho passaran a premsa per compartir amb la 

ciutadania. 

 

La Sra. Núria Solà pregunta per la recollida i entrega dels menús, quina és la 

dinàmica de funcionament. 

La Sra. Eulàlia Soley respon que recullen els menús els dilluns cada quinze dies, 

abans del dimarts de repartiment de Caritas.  Estan recollint entre 320-350 menús un 

total d’uns 700/mes. 

Reparteixen 4 menús per família procurant que hi hagi varietat en cada entrega. 

Hi ha famílies de molts membres que no volen els menús perquè tenir-los no els hi 

soluciona un àpat, en aquests casos se’ls compensa amb més llegums i/o d’altres 

aliments. 

La Sra. Eulàlia explica que les famílies estan molt contentes. Les escoles també. Es 

valora com un gran encert i com un gran projecte. 

 

5. La Sra. Presidenta explica que ha estat aprovat el nou reglament d’ajuts d’urgència 

social i dóna la paraula a la Sra. Sònia Ocaña per tal que pugi explicar el document. 

Es comparteix el reglament i la explicació es centra en la pàgina 34, barem del 

reglament i eina que utilitzen les tècniques de Serveis Socials per concedir o denegar 

els ajuts a les persones que ho sol·liciten. Aquest reglament s’ha treballat i 

consensuat amb la resta de municipis que conformen l’àrea bàsica del Vallés 

Occidental.  La part econòmica representa el 70% i la part social el 30%.  Es recullen 

les diferents problemàtiques que poden presentar les famílies que s’atenen des dels 

serveis socials i el recursos necessaris per donar resposta adequada a la nova realitat 

en la que ens trobem. 

 



 

 

La Sra. Núria Solà pregunta si ha estat difícil arribar a un consens. Contesta la Sra. 

Sònia Ocaña que ha estat una feina enriquidora per les professionals treballar el 

document perquè els ha permès un espai de reflexió. La realitat és dinàmica i 

canviant i les respostes s’han d’adequar, s’han recollit les excepcions i això ha fet un 

document viu. 

 

6. La Sra. Presidenta explica que el reglament del pis d’emergència ja ha estat aprovat 

per Ple. A inicis de maig es podrà publicar i està previst que a meitat de mes es pugui 

utilitzar. S’estan comprant els mobles i en breu es muntaran. 

El dia 20 d’abril es realitzarà la primera inspecció per part de la Generalitat per donar 

el vist i plau al recurs. 

 

7. La Sra. Presidenta explica el projecte dels Horts Socials. Comparteix el tríptic que 

ha fet la fundació Humana sobre el mateix. 

Les famílies que formaran part del projecte han estat seleccionades per les tècniques 

de Serveis Socials. Van tenir la primera reunió la setmana passada amb la persona 

responsable del projecte que els formarà i donarà assessorament en el cultiu dels 

horts. 

Cada família tindrà la seva parcel·la. El que cultivin serà pel seu consum. Un cop a 

la setmana tindran el suport de la persona responsable del projecte. Un cop al mes 

serà per totes les persones que participen al projecte. 

La Sra. Presidenta dóna molt de valor al projecte no només pel que suposa disposar 

d’un terreny sinó per connectar amb la terra, de poder tenir hàbits i rutines i com a 

via de cohesió i de fer vincle amb la gent del municipi. 

 

La Sra. Núria Solà pregunta quantes famílies han demanat els horts. Contesta la Sra. 

Presidenta que no hi ha hagut demanda, ha estat una elecció per part de les tècniques 

de Serveis Socials i cap família s’ha quedat sense hort. 

 

El Sr. Juan Martínez pregunta quina persona és la responsable del projecte i on es 

troben ubicats. Contesta la Sra. Presidenta que és la dinamitzadora de la Fundació 

Humana la que gestiona el projecte. Els horts estan ubicats en Boada Vell, a prop de 

l’Hostal del Fum.  Hi ha 15 horts socials de 60 m², els han fet de 30 m² i han pogut 

accedir més famílies. 

 

La Sra. Núria Solà pregunta pel tipus de cultius que podran fer les famílies. Contesta 

la Sra. Presidenta que serà la dinamitzadora del projecte la que orientarà al cultiu en 

funció de l’època de l’any i preferències de les famílies. El primer cultiu va a càrrec 

de la fundació Humana, a partir d’aquí ensenyarà a les famílies a autogestionar-se. 

 

Sense més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta demana disculpes per les dificultats per 

accedir a la reunió i per no haver enviat de manera correcta la documentació de la sessió. 

S’acaba la sessió a les 19.10 h de la tarda, de la qual cosa s’aixeca la present acta que com a 

secretària certifico. 
 

 


