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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS 

SOCIALS 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16-01-2017 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia setze de 
gener de dos-mil disset, sent les vuit hores i sis minuts del vespre, prèvia convocatòria i 
amb l’assistència del president i del secretari del consell 
 
 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 del Grup Municipal de la CUP. 
- Representant del Grup Municipal PP. 
- Representant de la Creu Roja. 
- Representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). 
- Representant de l’Associació Cívica Palau Solidari Camí Reial. 
- Tècnica municipal de Benestar Social. 
- Representant de la Gent Gran. 
- Representant dels centres de primària de la població. 
- Representant dels centres de secundària de la població. 
- Representant de Caritas Parroquial.  
 
Han excusat la seva assistència: 
- Representant de l’Associació per a la col·laboració i desenvolupament del tercer 

món Haribala. 
- Representant de l’Associació ADISPAP. 
- Representant de Benestar Social del Consell Comarcal.  
- 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 de les llars d’infants del municipi. 
- Representant de l’ADF local de Palau-solità i Plegamans.  

 
El Sr. president dóna la benvinguda a tots els assistents i tot seguit declara vàlidament 
oberta la sessió donat que el quòrum assolit és el previst a l’article onzè dels estatuts 
reguladors, que s'inicia amb el primer punt de l'ordre del dia. 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera sessió del Consell (15-09-2016) 
 
El Sr. President s’adreça als assistents per tal de donar la benvinguda i pregunta si hi 
ha alguna esmena a l’acta de la sessió anterior, de data 15-09-2017, sent contestat 
en sentit negatiu, per la qual cosa és aprovada per unanimitat de totes les persones 
assistents.  
 
2.- Exposició per part de la responsable del punt VAC, (Voluntariat d’Acció Ciutadana) 
del primer any de funcionament del mateix i de les necessitats actuals de potenciar-lo i 
consolidar-lo, explicant els múltiples serveis que ofereix a entitats, col·lectius i ciutadans 
del poble.  
 
La presidència a la representant del punt VAC a qui li cedeix la paraula. 
 
La representant del punt VAC comenta que li van oferir aquest espai al Consell per donar 
a conèixer aquesta actuació, cosa que ha considerat de manera positiva; comenta que 
són considerats voluntaris la majoria de les persones que es troben avui en aquesta 
sessió i el que volen és fomentar el voluntariat i per fer-ho cal arribar als ciutadans perquè 
puguin participar com a voluntaris, per la qual cosa cal arribar a la gent i es per això que 
demana als assistents que els donin a conèixer per tal de donar un servei fort i que 
veritablement serveixi d’ajuda. Continua dient que fa un any que funcionen i en aquest 
any han atès a divuit persones de les quals sis s’han adherit a alguna entitat i diu que 
actualment ja tenen deu entitats adherides i ja s’han fet crides puntuals de participació 
per poder portar a terme actuacions; també comenta que a més de la televisió, apareixen 
a la pàgina web de l’ajuntament i també al Facebook. Comenta que el 5-12-2016 es va 
fer una exposició a Can Cortès i van fer una xerrada en relació al que representa el 
voluntariat i que ara estan intentant que els joves ho puguin fer dins del projecte curricular 
com actuacions en benefici de la comunitat.  
 
La representant dels centres de secundària de la població diu que tots els centres 
d’ensenyament, a partir del 2019, han de fer projectes del lleure, en la que hi ha una part 
curricular i una part de voluntariat i el Departament fa un “pack” de deu hores que han 
de ser curriculars i deu de voluntariat, i diu que s’ha de fer  a 3r. i 4t. de la E.S.O. i explica 
que han agafat un grup de 4t. de la E.S.O. i informa que el projecte de voluntariat és la 
Gent Gran. La representant dels centres de secundària continua dient que el que passa 
és que hi ha uns joves que una vegada acabat el projecte llavors continuen de manera 
voluntària fent activitats en benefici de la comunitat, i comenta l’actuació en relació a la 
donació de sang, en el sentit que els joves fan propaganda de la donació, ja que ells al 
ser menors no poden donar sang, però que porten a gent adulta a fer-la; en relació a 
l’actuació de la Gent Gran i l’actuació a la Residència, manifesta que hi ha un 
aprenentatge que és positiu i diu que és un procés que costa d’engegar però que és molt 
gratificant.  
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La representant del punt VAC intervé per dir que cada dimecres estan en el despatx 
número 7 del Centre Cívic i estan a la disposició de qui vulgui anar.  
 
La representant de la gent gran comenta que el tema del voluntariat de gent jove en el 
projecte de la Gent gran  encara no el tenen acabat de parlar, i que s’està treballant per 
entendre-ho millor i poder transmetre el projecte a la Junta.  
 
La presidència diu que el gran teixit associatiu que tenim està format per voluntaris i que 
el que cal desenvolupar ara és l’ajut als altres.  
 
La representant dels centres de primària de la població comenta que a l’escola ja tenen 
uns pares voluntaris, que poden o no formar part de l’AMPA, i que ajuden en les activitats 
de l’escola i signen una carta de voluntariat que li podrien passar a la Sra. representant 
del punt VAC, contestant aquesta que si, ja que també son voluntaris i voluntàries.  
 
 
3.- Breu exposició per part dels representants de les entitats socials del municipi, les 
seves finalitats, necessitats, funcionament i implantació al poble. Exposició per part 
d’Adispap, Casal de la gent gran, Creu Roja, PAH Palau, Caritas Palau, Haribala i Palau 
Solidari. 
 
La presidència comenta que aquest punt es tracta que les entitats, per mitjà del seu 
representat es presentin als membres del Consell i demana si hi és el representant 
d’ADISPAP  i que presenti l’entitat. 
 
EL representant de la PAH comenta que no hi és ja que fa poc el van intervenir.  

La presidència, vista l’absència del representant d’ADISPAP, en fa una breu descripció 
dient que es una associació formada per un grup heterogeni de persones de Palau-
solità i Plegamans, que té com a finalitat treballar per a la millora de les condicions de 
les persones discapacitades de la nostra població. Acabada la intervenció, la 
presidència cedeix la paraula a la representant de la Gent Gran.   

La representant del Casal de la gent gran, diu que disposen de 510 socis al casal de la 
gent gran, i que fan activitats com ball en línia, bingo, sortides (unes 2 al mes), sortides 
al teatre...; també comenta que el bingo està funcionant molt bé i diu que hi ha una relació 
molt bona dins del casal i que l’ajuntament els recolza en les seves activitats. Continua 
dient que la gent va dilluns a dijous a jugar al bingo i que en l’activitat de balls en línia ja 
n’hi ha 75 persones apuntades. També comenta que hi ha activitat de cosir per a les 
persones que no els agrada jugar al bingo; en definitiva,  que s’estan fent una sèrie 
d’activitats en les quals la gent s’ho passa molt bé,  i que munten excursions i també la 
botifarrada perquè hi vagin tots els socis.  
 
Tot seguit  el representant de la Creu Roja en fa la presentació i diu que tenen molt bona 
relació amb l’Ajuntament per cedir, tot seguit,   la paraula al tècnic social de Creu Roja 
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que l’acompanya, qui comenta que els projectes que tenen són per a la gent gran i 
bàsicament per a les famílies afectades per la crisi; en relació a la gent gran, tenen els 
productes de suport preventiu i de suport per a persones que ho necessitin, també tenen 
els “quits” d’alimentació i la visita domiciliària així com la teleassistència als avis per 
avisar en cas de necessitat. Continua dient que, a nivell de lluita contra la pobresa, 
tracten famílies i infants en situació de risc i que en aquest programa tenen el ROBER 
que està a disposició de les tres poblacions a les quals donen servei; comenta que també 
tenen ajudes puntuals per a facilitar roba d’hivern a nens i nenes, les targetes 
d’alimentació infantil, facilitar les beques menjador i per material escolar així com la 
teleassistència mòbil pel que fa a la violència de gènere i clou la seva intervenció dient 
que en general aquestes son les actuacions que tenen a Palau-solità i Plegamans.  
 
El representant de la PAH, diu que ajuden a persones que tenen problemes amb les 
hipoteques i que ara també han obert una altra línia que és el de l’ocupació, i el que fan 
és estar en contacte amb serveis socials, a qui els vol agrair que en relació amb els 
temes de màxima urgència han respost molt be. Continua dient que en relació a l’altre 
línia, han anat a negociar amb les entitats bancàries i fer pressió i també comenta que 
donen petites xerrades informatives sobre temes hipotecaris i posa l’exemple que ara en 
volen fer una per a les clàusules sòl.  
 
La representant del grup municipal del PP pregunta  si fan ocupacions bancàries. 
 
El representant de la PAH contesta dient que hi ha un manual semioficial de l’ocupació i 
que en tot cas ells tan sols actuen o recolzen en el cas de l’ocupació d’habitatge que són 
propietat dels bancs, i el suport que donen es quina cosa els pot passar i què cal fer.  
 
La representant del grup municipal del PP pregunta si les entitats bancàries negocien. 
 
El Representant de la PAH li contesta que hi ha entitats que negocien i d’altres que no 
ho fan.  
 
La Sra. Rodríguez Baeza pregunta què passa en el cas que hi hagi un ocupa en un pis 
propietat d’un tercer. 
 
El Representant de la PAH li comenta que s’han trobat el cas que ha vingut a assessorar-
se l’ocupa i també el propietari, però deixant clar que no són una assessoria ni tampoc 
estan potenciant l’ocupació i que tan sols fan l’assessorament una vegada està ocupada 
la finca.  
 
La Vice-presidenta comenta que el dimecres a les 19 hores per part de l’ADICAE es farà 
una xerrada informativa a Can Cortès per parlar de les clàusules sòl.  
 
La representant de Caritas, comenta que també estan en contacte amb Serveis Socials 
i els faciliten quines són les persones que tenen necessitats i els donen “quits” amb 
aliments, tinguin o no papers que legalitzin la seva situació. Continua dient que el tercer 
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dilluns de cada mes els porten aliments del Banc d’aliments, i comenta que la Unió 
Europea facilita també aliments. Parla també de tot el que es va recollir en “El Gran 
Recapte” i que es per això que actualment disposen de molts aliments. També diu que 
van al “Caprabo” o al “Lidl” a recollir els aliments que els donen. Comenta, en relació al 
repartiment d’aliments frescos, que els reparteixen dos cops per setmana, dimarts i 
dijous. Exposa que en el Gran recapte van participar alumnes de l’IES i secundària de 
l’Escola Marinada i que també el centre “Els Castanyers” faciliten menjar i properament 
ajudaran a fer el repartiment,  així com també van participar els alumnes que fan 
catequesi. Diu que el local que tenen de l’Ajuntament està molt be i és discret i comenta 
que es munten unes carpes per tal de repartir roba; exposa que ara s’està classificant el 
menjar procedent del Gran recapte, i que es classifica per data de caducitat; clou la seva 
intervenció dient que està molt contenta perquè creu que l’entitat que representa està 
funcionant molt bé.  
 
Per part d’Haribala, ha vingut una persona per informar del que es tracti en el consell i 
manifesta que Haribala va fundar-se fa 15 anys; primer, va estar a Mataró i amb el trasllat 
del Mossèn va venir a la nostra població; diu que les activitats de l’associació van 
adreçades a la casta dels intocables i és com l’Associació Vicens Ferrer però en petit, i 
que a les persones a les quals va adreçada és a noies que estan soles (víctimes de 
violació i sense família);  continua dient que hi ha un centre d’acollida on se’ls dona sostre 
i manutenció i que també per a l’estudi (assistència a la universitat), i que el suport es fa 
per mitjà de l’apadrinament. Explica, també, que es fan cooperatives de dones perquè 
puguin ser autosuficients i guanyar-se la vida  i es vol agrair a l’Ajuntament i al Fons 
Català de Desenvolupament  per poder fer possible el fet de portar aigua potable a les 
poblacions; comenta que ara s’està treballant en un projecte de fer un centre d’acollida 
per al qual s’ha comptat amb la Universitat de Barcelona que ha desplaçat un arquitecte 
per tal de dirigir l’obra.  
 
El representant de Palau Solidari comenta que fa 25 anys que es va fundar i comenta 
que els projectes els porten a terme a OXAPAMPA, que és un lloc molt pobre on no hi 
ha recursos i exposa el cas que si vas a l’hospital i no portes el que  necessites per 
atendre’t (medicaments...) no t’atenen; també comenta que hi ha famílies 
desestructurades i diu que tenen 207  nens als quals donen ajuda directa (alimentació, 
medicaments, etc. ) i el que falta són instal·lacions perquè els nens puguin fer un àpat 
adequat al dia com a mínim; es per això que aquest any han inaugurat un menjador 
popular i l’any passat van signar un acord amb l’Ajuntament per fer una escola nova que 
estarà al costat d’un menjador que s’ha pogut fer gràcies als 10.000 € que van donar 
MERCK. El Sr. Romeva continua dient que també tenen un casal d’avis i que també 
tramiten una pensió per els avis, axó com que també fan campanyes com la de “Cap 
nen sense joguina” i col·laboracions amb el punt TIC i diu que un any més han repartit 
joguines entre els nens del municipi.  
 
Acabada aquesta intervenció, el Sr. President pregunta si hi ha alguna altra intervenció 
a fer, sent contestat en sentit negatiu per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre 
del dia.  
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4.- Propostes d’urgència. 
 
No n’hi ha.  
 
 
5. Precs i Preguntes. 
 
El Sr. president pregunta si hom té algun prec o pregunta a fer.  
No hi ha.  
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 9 h. i 10 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  
 


