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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS 

SOCIALS 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’11-05-2016 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia onze  de 
maig de dos mil setze, sent les set hores i onze minuts del vespre, amb l’assistència del 
president del consell i assistit pel secretari  
 
 ES REUNEIXEN 
les persones següents: 

- Vicepresidenta del  Consell i regidora delegada. 
- Representant del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representant del Grup Municipal CiU.  
- Representant del Grup Municipal Ganemos.  
- Representant del Grup Municipal ERC-AM.  
- Representant del Grup Municipal ICV-E. 
- Representant del Grup Municipal de Ciutadans. 
- Representant de Caritas Parroquial i de l’Associació per a la col·laboració i 

desenvolupament del tercer món Haribala.  
- Representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
- Representant de l’Associació Cívica Palau Solidari Camí Reial. 
- Representant de l’Associació ADISPAP. 
- Tècnica municipal de Benestar Social. 
- Representant de la Gent Gran. 
- Representant de les AMPA dels centres de primària de la població. 
- Representant de les AMPA dels centres de secundària de la població. 
- Representant de les AMPA de les llars d’infants de la població. 
- Representant dels centres de primària de la població. 
- Representant dels centres de secundària de la població. 
 
Han excusat la seva assistència: 

- Representant del Grup Municipal de la CUP. 
- Representant del Grup Municipal PP. 
- Representant de la Creu Roja. 
- Representant de Benestar Social del Consell Comarcal.  
- Representant de les llars d’infants del municipi. 
 

Assisteix a la sessió, per expressa invitació de la presidència una persona de 
l’Assemblea local de la Creu Roja.   
 
1.- Constitució del Consell i presentació dels seus membres 
El Sr. president dóna la benvinguda a tots els assistents i fa una breu explicació sobre el 
consell, la seva finalitat i de la tramitació efectuada i que ara cal procedir a fer la sessió 
constitutiva, a la que hi ha estat convocats els representants de les entitats i centres que 
porten a terme activitats que podrien inserir-se dins del que serien els serveis socials. 
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Tot seguit demana al Sr. secretari informi en relació a la composició del consell, cosa 
que fa donant lectura al disposat a l’article 3 del Reglament regulador del consell, així 
com les persones que han estat nomenades per formar-ne part. Acabada la intervenció 
del Sr. secretari, el Sr. president diu que cal donar a conèixer a la ciutadania les 
actuacions que es porten a terme per l’àrea de serveis socials, per la qual cosa s’editarà 
un llibret informatiu, que també es penjarà a la pàgina Web municipal, on s’esmentaran 
totes les accions que es porten a terme, per la qual cosa també demana als membres 
del consell que li facin arribar totes aquelles actuacions que per part de l’ens, associació 
o centre al qual representen, que porten a terme i que puguin considerar que entren dins 
de la vessant de l’atenció a les persones necessitades, per la qual cosa considera 
interessant que aquelles actuacions, com poden ser les que en aquest moment es fan 
en relació a la recepció de les peticions de beques per llibres,  o bé les que es fan de 
manera continuada, com la col·laboració que està fent Càritas , l’atenció psicològica que 
es dóna, la teleassistència, els programes d’arranjament a la llar, etc., per la qual cosa 
considera que aquest llibret pot ser d’utilitat a la ciutadania, i diu que quan s’hagi fet es 
farà arribar als membres del consell perquè a la propera sessió del conselles pugui 
incloure a l’ordre del dia aquell/s aspecte/s que es considerin oportuns. També comenta 
que reglament regulador del funcionament del consell estableix la possibilitat de 
nomenar a tres persones  de reconeguda vàlua del municipi dins del consell, per la qual 
cosa demana als membres del consell  que pensin qui podria integrar-s’hi. Acaba la seva 
intervenció dient que dóna per constituït el consell i demana si hi ha alguna persona que 
vulgui intervenir. 
 
La Sra. vice-presidenta comenta que les AMPA i els centres educatius estan 
desenvolupant actuacions de temes comunitaris i no tan sols al voltant de l’àmbit 
assistencial, per la qual cosa suggereix posar dins de l’ordre del dia del proper consell 
els projectes que ja s’estan fent a l’actualitat,  i afegeix que seria bo inventariar totes les 
actuacions i que s’expliqui el que ja s’està fent i veure, si és el cas, com podrien millorar.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ICV pregunta si en aquest consell es 
parlarà de la tarifació social; continua dient que caldria explicar que en una sessió 
plenària de la tardor de 2015 es va acordar la creació d’una comissió de tarifació social, 
en relació a quines mesures es podrien aplicar des de l’Ajuntament,  i seria bo informar 
del què es fa. 
 
Contesta el Sr. president dient que hi ha previst fer una reunió d’aquesta comissió el 
proper dia 17 de maig, i que estaria bé optimitzar els recursos que tenim i no duplicar 
esforços, per la qual cosa seria bo que els assessors econòmics també assisteixin a les 
sessions d’aquest consell, i que un dels punts de la sessió de la setmana que ve podria 
ser aquest, el de la integració en el consell municipal de Serveis Socials; afegeix que 
també es va dir que aquesta comissió estudiaria la possibilitat d’establir ajudes a l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI), i que ahir mateix hi va haver una reunió per veure com es 
pot fer i que s’està treballant en un esborrany de reglament per determinar les ajudes  
que es podrien aplicar, i que si dimarts vinent es porta a terme la reunió de la comissió 
de tarifació social, es tractarà aquest tema, de la qual cosa s’informarà al consell.  
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Intervé la Sra. vice-presidenta per dir que es va crear aquesta comissió per començar a 
treballar en aquest àmbit per avançar-se a l’existència d’aquest consell i mentre aquest 
no es creava, i que es va buscar informació per part dels tècnics municipals en relació 
als sistemes i criteris que s’apliquen en altres ajuntaments, i així disposar ja d’una feina 
que estigués feta. 
 
El  representant del Grup Municipal d’ERC pregunta si el reglament el tindran abans de 
la sessió de la Comissió de tarifació social de la setmana vinent.    
 
El Sr. president respon que el que hi ha són uns esborranys en relació a la informació 
obtinguda d’altres ajuntaments, per la qual cosa caldrà valorar primer el que diguin els 
tècnics. També comenta que aquesta informació es posarà sobre la taula, i que es 
continuaria treballant en el si d’aquest consell. Acabada la intervenció, el Sr. president 
demana si hi ha alguna persona que vulgui manifestar alguna cosa més, sent contestat 
en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
2.- Règim de sessions 
El Sr. president exposa que cal establir quan es portaran a terme les sessions ordinàries 
del consell, i demana al Sr. secretari que informi què es port fer, i una vegada escoltat 
aquest  el Sr. president exposa que en altres consells el que fa és fixar la propera sessió 
ordinària al final del consell, consensuant la data; continua dient que, en tot cas, vol 
proposar que la propera sessió ordinària es faci al principi del mes de juliol o bé ja dins 
del mes de setembre i demana el parer de les persones membres del consell.  
 
La Sra. representant dels centres de primària de la població proposa que en comptes 
de fer-ho a la primera setmana de juliol, de fer la sessió ordinària a la darrera setmana 
de juny. 
 
La Sra. vice-presidenta s’adreça al consell i pregunta com aniria fer-ho a finals de juny, 
per exemple el dia 28 de juny. 
 
Davant les diferents manifestacions efectuades, i també de la petició que les sessions 
no es fessin en dijous, el Sr. president diu que la propera sessió ordinària es podria 
fer el dia 7 de juliol de 2016, donades les dificultats de fer-la abans i per la impossibilitat 
de fer-la en el mes d’agost per ser un període majoritàriament de vacances; continua 
dient que llevat d’aquesta sessió ordinària del dia 7 de juliol, si es pot arribar a fer, 
cosa que es valorarà,  la resta de sessions ordinàries es podrien fer dins del primer 
mes de cada trimestre, i que es podrien fer en dimarts o bé en dimecres, llevat d’haver-
ho de fer, per necessitat, en un altre dia de la setmana, a la qual cosa tothom hi està 
d’acord.  
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 h. i 55 m. de la tarda, de 
la qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


