
 

 

 

 

 
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08-05-2017 
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia vuit de maig 
de dos mil disset, sent les vuit hores i cinc minuts del vespre, prèvia convocatòria i amb la 
presència de la presidència i de la secretària del consell  
 

ES REUNEIXEN 
Les persones següents: 

- Vice-presidenta del Consell. 
- Representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representació del Grup Municipal CiU. 
- Representació del Grup Municipal Ganemos. 
- Representant del Grup Municipal ERC-AM. 
- Representació del Grup Municipal ICV-E. 
- Representació del Grup Municipal de Ciutadans. 
- Representació del Grup Municipal de la CUP. 
- Representació del Grup Municipal PP. 
- Representació de la Creu Roja. 
- Tècnica municipal de Benestar Social. 
- Representació de l’Associació ADISPAP. 
- Representació de les AMPA dels centres de secundària. 
- Representació dels centres de secundària de la població. 
- Representació dels centres de primària de la població. 
- Representació del PUNT VAC. 
- Representació de Benestar Social del Consell Comarcal. 

 
Han excusat la seva assistència: 

- Representació de la Gent Gran. 
- Representació de l’Associació per a la col·laboració i desenvolupament del tercer 

món Haribala. 
- Representació de les AMPA dels centres de primària de la població. 
- Representació de les AMPA de les llars d’infants de la població.  
- Representació de Caritas Parroquial.  
- Representació de les llars d’infants municipals.  
- Representació de l’ADF local de Palau-solità i Plegamans. 
- Representació de l’Associació Cívica Palau Solidari Camí Reial.  
- Representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.   

 
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 en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 16-01-2017. 
El Sr. President s’adreça als assistents per tal de donar-los la benvinguda i pregunta si hi 
ha alguna esmena a l’acta de la sessió anterior, de data 16-01-2017, sent contestat en 
sentit negatiu, per la qual cosa és aprovada per unanimitat de totes les persones assistents. 
 
2.- Exposició de la Memòria de l’any 2016 de l’àrea de Serveis Socials. 
El Sr. president dóna la paraula a la tècnica municipal de Benestar Social  de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans qui fa l’exposició i l’explicació de la memòria de l’any 2016.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Una vegada acabada la intervenció de la tècnica, la presidència explica als assistents que 
a començaments del mes de maig s’ha signat amb els Ajuntaments de Polinyà, Santa 
Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans un conveni pel nou servei d’assessorament 
i  d’intermediació sobre els deutes relacionats amb l’habitatge. Per una altra banda també 
ha comentat que actualment hi ha una exposició sobre la temàtica de les drogues a 
l’Escorxador anomenada “Controles” per tal de sensibilitzar tant als joves com als pares i 
mares en el consum de drogues. 
 
La vice-presidenta comenta que aquesta exposició s’ha fet a 44 municipis i que finalment 
podem gaudir-lo aquí al nostre poble. 
 
La persona representant d’ICV en relació a l’exposició que ha fet la tècnica diu que li ha 
sorprès els números comparatius entre el 2013 i el 2016. Pregunta perquè es disparen les 
dades a l’any 2016. Pregunta si hi ha més famílies que demanen. 
 
La persona representant de Benestar Social del Consell Comarcal intervé explicant que 
està havent un augment en el tràmit. 
 
La representació de Creu Roja comenta que aquelles persones que tenien estalvis 
econòmics ara els han acabat i necessiten ajut i és per això que hi ha més demanda. 
 
La representació dels centres de primària de la població afegeix que abans les famílies no 
s’atrevien a demanar ajuts. Ara els sous són més baixos i la gent demana més ajudes en 
menjador i beques en llibres. 
 
Acabada la darrera intervenció, la presidència pregunta si hi ha alguna nova intervenció a 
fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre 
del dia.  
 
 
3.- Exposició, per part de la responsable del Punt VAC, de la memòria del mateix 
corresponent a l’any 2016. 
 
La persona responsable del Punt VAC, explica la memòria d’aquest Servei iniciat l’any 
2016 el qual és prematur i li falta consolidació fent esment a que quanta més gent el 
conegui millor i no només en les associacions de voluntariat sinó en altres entitats. 
També recorda als assistents que les administracions no poden fer crida de vonluntariats 
sinó que es fa a través de les entitats, ja que les administracions tan sols ajunden a 
promoure-les. Tot seguit exposa la memòria i una vegada explicada aquesta comenta 
que les persones que s’adrecen al punt VAC tenen una franja d’edat d’entre 30 i 50 anys I 
que el punt VAC s’ha de consolidar i s’ha de fer difusió i que es tracta d’un projecte 
transversal. 
 
Una vegada acabada la intervenció, la presidència demana si hi ha alguna pregunta o 
comentari a fer per part de les persones membres del Consell. 
 
La representació de la Creu Roja comenta que hi ha poc voluntariat de gent jove. Existeix 
una iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya per a que els nens de l’institut 
facin vint hores de voluntariat. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
La representació dels centres de secundària de la població comenta que aquest any han 
posat en marxa una prova pilot amb un grup d’alumnes de quart d’ESO per fer voluntariat 
i ha funcionat molt bé. A partir de l’any 2019 serà una imposició legal i el Departament 
determinarà que s’han de fer 10 hores de voluntariat i 10 hores curriculars. 
 
Acabada la darrera intervenció, la presidència inquireix si hi ha alguna nova intervenció, 
sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del 
dia.  
 
4.- Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha 
 
5.- Precs i preguntes 
 
La presidència demana si hi ha algun prec o pregunta, sent contestat en sentit negatiu, i 
diu que aprofitant l’avinentesa fa el suggeriment que en la propera sessió del Consell, si 
fos possible, seria bo que pogués venir la persona tècnica del Consell Comarcal  perquè 
pugui fer una explicació de l’atenció al refugiat doncs és una persona que coneix molt bé 
el tema.  
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 9 hores 40 minuts de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretària certifico. 
 
 
 


