
 

 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14.05.2020 

 

A Palau-solità i Plegamans, per videoconferència, el dia catorze de maig de dos mil 
vint, sent les sis hores del vespre, prèvia convocatòria i sota la presidència de la Sra. 
Patricia Isabel Freire Núñez  presidenta del Consell, assistit pel Sr. Joan Ballbé 
Herrero, designat com a secretari del Consell per aquesta sessió. 
 

ES REUNEIXEN 

Les persones següents: 
 

- Sr. Sergi Plaza Ruiz, vicepresident del Consell. 
- Sra. Eva Mª Soler Guallar, en representació del Grup Municipal ERC. 
- 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. Elisabet Robert Soriano, en representació de les Llars d’infants de Palau-

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

i Plegamans. 
- Sra. M. Eulàlia Soley Rimblas, en representació de Caritas Inter-Parroquial. 
- 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. Anna Ventura Calvo, en representació del Casal de la Gent Gran.  
- Sra. Esther Lara Fariña, en representació de l’àrea de Serveis Socials. 

 
Les persones convidades: 
 

- Sra. Eva Chacón, en representació de l’Assemblea Local Creu Roja Caldes-
Palau-St- Feliu, que té problemes de connexió i no pot assistir a la convocatòria.  

- Fina Ramoneda González, Cap de l’àrea de Benestar Social del CCVOC, que 
s’excusa de la convocatòria.  
 

La Sra. Presidenta, Patricia Isabel Freire Núñez dóna la benvinguda a totes les 
persones 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. 
 
Abans de començar l’ordre del dia la Sra. Presidenta realitza una presentació de les 
persones assistents a la sessió.  La Sra. Eva Soler ajuda a explicar les instruccions de 
la connexió i el Sr. David Pastor com a personal al servei de suport telemàtic explica 
les normes bàsiques i el funcionament de la videoconferència.   



 

 

La Sra. Presidenta comença l’ordre del dia: 
 
1.- Prestacions econòmiques de l’àrea de Serveis Socials pel Covid-19 

MES CONCEPTE
NÚM. 

PROPOSTES

NÚM. 

FAMÍLIES
IMPORT

TOTAL 

PROPOSTES

TOTAL PER 

CONCEPTE

Gener 7 4 142,02 €

Febrer 6 5 149,60 €

Març 2 4 20,81 €

Abril 1 1 24,92 €

Gener 87 47 3.408,58 €

Febrer 72 39 3.220,55 €

Març 75 39 3.826,91 €

Abril 57 30 2.925,14 €

Gener 8 5 1.638,05 €

Febrer 6 4 249,90 €

Març 4 4 112,05 €

Abril 0 0 0,00 €

Gener 16 10 4.602,12 €

Febrer 10 9 5.029,55 €

Març 13 12 5.503,18 €

Abril 34 33 14.264,53 €

Gener 1 1 59,50 €

Febrer 5 5 1.018,77 €

Març 3 3 482,80 €

Abril 0 0 0,00 €

Gener 4 4 525,85 €

Febrer 39 28 3.085,62 €

Març 41 29 3.225,06 €

Abril 0 0 0,00 €

Març 37 37 2.220,00 €

Abril 4 4 240,00 €

(*) Dels 29.399,38 €,  8.863,20 € són deguts a la COVID19

Març:      949,90 € Increment d'un 17%

Abril:    7.913,30 € Increment d'un 55%

(**) Del total queden pendents de pagament  13.878,21 €, segons detall:

Medicació: 24,92 €

Subministraments: 1.573,49 €

Transport: 75,30 €

Habitatge: 6.308,63 €

Menjador: 5.835,87 € (Part no becada)

Ajut COVID19 60,00 €

TOTAL ** 532 55.975,51 €

13.381,18 €291
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Concepte Gener Febrer Març Abril

Medicació 142 € 150 € 21 € 25 €

Subministraments 3.409 € 3.221 € 3.827 € 2.925 €

Transport 1.638 € 250 € 112 € 0 €

Habitatge 4.602 € 5.030 € 5.503 € 14.265 €

Escolaritat 60 € 1.019 € 483 € 0 €

Menjador 526 € 3.086 € 3.225 € 0 €

Covid-19 0 € 0 € 2.220 € 240 €
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La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Esther per tal de continuar amb l’explicació 
i s’obre un torn de preguntes: 
 
El Sr. Ignasi pregunta com s’articula el sistema per pagar els ajuts d’hipoteca i de 
lloguer.   
 
La Sra. Esther respon que el funcionament és l’habitual seguint el barem sòcio-
econòmic d’ajuts d’urgència establert i aprovat per Junta de Govern Local. 
 
La Sra. Núria pregunta si els ajuts econòmics de 60€ per a les famílies vulnerables 
es van pagar de la partida d’ajuts urgència Covid-19.  La Sra. Esther respon que no, 
donat que encara no s’havia fer la modificació de crèdit i no estava habilitada la 
partida quan es van tramitar.  
 
2.- Prestació de serveis per a targetes d’alimentació amb Creu Roja   
 
La Sra. Presidenta i la Sra. Esther fan l’explicació en relació a la prestació de serveis 
per targetes d’alimentació  amb la Creu Roja.  Destinació de 10.000€ per cobrir a 53 
famílies. Tarja moneder conveniat amb el comerç BonÀrea. 
 

 



 

 

CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS TARGETES MONEDER AMB SUPORT 
DE LA CREU ROJA EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA  PROVOCADA 
PEL COVID-19, PER TAL DE PODER ATENDRE ALS COL·LECTIUS MÉS 
VULNERABLES I ESPECIALMENT AFECTATS PELS EFECTES D’AQUESTA 
PANDÈMIA I ALS QUE L’ENTITAT ATÉN.  
 

Per Resolució de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2020 s’aprovà el contracte de la 
prestació de serveis entre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el Comitè Local 
-de la Creu Roja  a Caldes-Palau-Sant Feliu, cenyint-se a les següents clàusules. 
 

PACTES 
Primer: Objecte del Contracte 
L’objecte d’aquest contracte és la regulació de la forma i les condicions en què es desenvoluparà la 
prestació dels serveis per part de Creu Roja a l’Entitat, en aquesta situació d'Emergència Sanitària  
provocada pel COVID-19, per tal de poder atendre als col·lectius més vulnerables i especialment 
afectats pels efectes d’aquesta pandèmia i als que l’Entitat atén.  
 
Segon: Serveis que es Contracten 
Els serveis de difusió d’informació i atenció a les persones que l’Entitat atén, en relació a la situació 
d'Emergència Sanitària provocada pel COVID-19, i que fan referència als col·lectius: 
 

1. Targetes prepagament 
 Aquests serveis es prestaran de la següent manera: 

 Trucades telefòniques 

 Altres: Recollits a l’Annex 2 d’aquest contracte.  
 
Els serveis que Creu Roja es compromet a prestar es podran ampliar i/o modificar en qualsevol 
moment per mitjà d’un acord exprés entre les parts, el qual es documentarà mitjançant la subscripció 
del corresponent annex o addenda, en què s’expressarà la data de la seva entrada en vigor. 
 
Tercer: Recursos afectes a la Prestació dels Serveis 
Per a l’execució d’aquest contracte i la prestació dels serveis professionals, Creu Roja tindrà llibertat 
d’acció subjecte però a les obligacions compromeses en aquest contracte i serà responsable de les 
decisions que prengui i es compromet, en el desenvolupament dels serveis contractats, a complir amb 
totes les exigències legals i a ajustar-se als estàndards establerts per l’Entitat. 
 
De la mateixa manera, Creu Roja es compromet a dur a terme l’activitat que és objecte d’aquest 
contracte amb els seus propis mitjans i equips, i comptant amb la infraestructura necessària pel 
compliment correcte del contracte. En el supòsit que Creu Roja tingui accés a material de l’Entitat serà 
responsable del bon ús d’aquest material i de qualsevol dany que aquest pugui patir. 
 
Quart: Protecció de Dades Personals 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en el 
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), d'ara endavant RGPD i en la Llei 
Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres 



 

 

normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar 
indemne a l'altra part de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de 
l'incompliment de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els 
afecten a cadascuna de les parts. 
En aquest sentit Creu Roja i l’Entitat signen un annex (Annex 1) al present contracte i que formarà part 
integrant del mateix, on s’estableix la cessió de dades de l’Entitat a Creu Roja. 
 
Cinquè: .- Condicions Econòmiques 
 
El pressupost del servei és de 10.000€, l’Ajuntament es compromet a satisfer a la Creu Roja la 
quantitat esmentada en concepte de prestació de serveis. La facturació es farà efectiva durant els 
quatre dies posteriors a la realització del serveis. 
 
L’activitat està exempta d’iva segons la Llei 37/1992 de 28 de desembre, art. 20.8 L’abonament  
d’aquestes  quantitats  es  farà  efectiu  en  el  compte  número  ES16  0182 8744 6702 0006 1516, 
titularitat de CREU ROJA.  
 
Sisé.- Obligacions laborals i tributàries 
 
Per a la prestació dels serveis convinguts en el present document, Creu Roja emprarà el seu propi 
personal,  que  realitzarà  les  seves  funcions  seguint  les  instruccions  rebudes  per  aquesta,  en  
consonància   amb  les  obligacions  assumides  davant  l’Entitat  en  aquest  contracte.  
 
Creu Roja assumeix totes les obligacions que personalment li puguin correspondre pel que fa a 
l’assegurança de riscos professionals i altres impostos i arbitris que origini la seva activitat. 
 
Així mateix Creu Roja es compromet, en relació al personal que adscrigui al compliment d’aquest 
contracte, a donar compliment a les obligacions derivades de la legislació laboral, de la seguretat social 
i tributàries que en la seva condició d’empresari li pertoquen. Creu Roja s'obliga a estar al corrent del 
pagament de salaris i de cotitzacions a la Seguretat Social  del personal afecte a aquest contracte. 
 
Creu Roja garanteix  que  compleix  amb  la  normativa  vigent  en  matèria  de  Prevenció  de  Riscos  
Laborals i, de forma específica, garanteix que compleix les obligacions legalment establertes relatives 
l'avaluació  de  riscos  laborals,  al  deure  d'informació,  consulta  i  participació  dels  treballadors,  als 
deures de formació dels treballadors en matèria de prevenció, a les obligacions imposades en matèria 
de vigilància de la salut i al deure de documentació. 
 
Setè.- Confidencialitat  
 
Creu Roja reconeix que la informació de l’Entitat a la qual accedeixi tindrà la consideració de 
confidencial i no podrà ser utilitzada per a finalitats diferents a les del compliment del contracte. 
 
Vuitè.- Durada  
La prestació de serveis tindrà la mateixa durada que la vigència de l’Estat d’Alarma, decretat pel govern 
central, pel  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 



 

 

 
En el cas que la situació de l’Estat d’Alarma és prorrogués pel govern central, o es modifiqués amb 
mesures més restrictives, les parts valoraran la nova situació, amb la finalitat d’ampliar o restringir els 
serveis a prestar per part de Creu Roja, i poder adequar-los a les noves necessitats i previsions legals. 
Aquesta ampliació o restricció dels serveis, es documentarà mitjançant la subscripció del corresponent 
annex o addenda, en què s’expressarà la data de la seva entrada en vigor. 
 
Novè.- Lloc de prestació dels serveis 
 
Els  serveis  que es puguin dur  a  terme  a  les  oficines  de Creu Roja, es realitzaran en les seves 
Instal·lacions, però donada l’ excepcionalitat de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  molts dels 
serveis a prestar per Creu Roja, s’hauran de realitzar al propi domicili de les persones ateses, o les 
pròpies Instal·lacions de l’Entitat. 
 
En aquest sentit, i per als supòsits de que la prestació dels serveis s’hagi de realitzar als domicilis de 

les persones que l’Entitat atén, l’Entitat s’encarregarà de comunicar-ho a cada usuari, i del qual obtindrà 
el consentiment corresponent, per que es puguin realitzar els serveis objecte del present contracte. 
 
Desè.- Causes de resolució del present contracte:  
 
- La finalització del termini de vigència de l’Estat d’Alarma, decretat pel govern central, pel  Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, o de la seva pròrroga o ampliació.  
- La denúncia per alguna de les parts.  
- El mutu acord de les parts. 
 
Desè Primer.- Legislació i jurisdicció 
 
Aquest contracte té naturalesa administrativa, i en cas de divergències entre les parts, no esmenables 
de mutu acord se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

ANNEX 2  
 

FUNCIONAMENT TARGETES PREPAGAMENT DE LA CREU ROJA  
 
DESCRIPCIÓ 
 

Aquest contracte de prestació de serveis amb la Creu Roja pretén facilitar a aquelles persones usuàries 
de serveis socials municipals, l’accés a necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i neteja mitjançant 
una targeta d’ús exclusiu, amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament immediat 
i urgent dels ajuts d’una forma més racional i eficient. 
 
Es tracta d’una targeta de dèbit amb un valor monetari definit pels serveis socials i en coordinació amb 
la Creu Roja que evita l’estigmatització de la persona beneficiària de la targeta, en poder escollir una 
gran diversitat d’aliments frescos i productes de primera necessitat en establiments de proximitat 
conveniats amb la Creu Roja. 



 

 

 

Aquest contracte té per objectiu principal de pal·liar de forma urgent i immediata i de manera puntual i 
extraordinària els efectes davant la crisi que estan patint les famílies ocasionada per l’estat 
d’emergència de la COVID-19.  Arrel de l’elevat nombre de demandes i necessitats emergents de les 
persones especialment vulnerables l’Ajuntament a cercat un circuit d’urgència per tal d’establir un 
dispositiu coordinat amb la Creu Roja per atendre, donar suport, garantir i assegurar de manera 
normalitzada el dret i l’accés als productes de primera necessitat.   
 
COMPROMISOS DELS SERVEIS IMPLICATS 
 
Per part de la Creu Roja: 
 

- L’entitat s’encarregarà de l’acollida i l’atenció de les persones derivades pels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ajuntament. 

- L’entitat portarà a terme el lliurament de les targetes de prepagament d’alimentació per a 
famílies derivades per Serveis Socials bàsics del municipi. 

- Per a la realització d’aquestes accions l’entitat destinarà els/les professionals i/o voluntaris/es 
necessaris. 

- L’entitat transmetrà al finalitzar el dispositiu a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la 
memòria justificativa de les actuacions: targetes lliurades, persones ateses...etc. i la memòria 
justificativa econòmica: factures, rebuts....etc.   

- Es realitzarà de manera coordinada i conjunta amb serveis socials bàsics un seguiment de 
totes les atencions i accions realitzades tant en el transcurs del servei com a la finalització 
d’aquest. 

 
Per part de Serveis Socials bàsics: 
 

- Determinar mitjançant les professionals de serveis socials les quanties dels ajuts que seran 
assignades a cada persona usuària segons les quantitats econòmiques per membre d’unitats 
familiars per tal d’establir els imports que hauran de ser carregats a cada targeta. 

 
- Fer la derivació de les persones beneficiàries d’aquesta modalitat a la Creu Roja en detectar-se 

la necessitat d’atenció urgent a necessitats bàsiques i no poder cobrir aquesta per una altra 
modalitat d’ajut. 

- Realitzar la valoració i el seguiment conjuntament amb la Creu Roja de les persones que 
utilitzaran aquesta modalitat de prestació econòmica. 

- Aportar a la Creu Roja l’import  total de 10.000€ per a la realització de la Prestació.    
  
OBJECTIU GENERAL: 
 

Garantir l’accés als productes de primera necessitat a les famílies més vulnerables en el Marc 
“Atenció urgent a necessitats bàsiques com a conseqüència de l’estat d’emergència de la 
COVID-19”. 
 
 
 



 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 

- Garantir l’accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social per 
tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable. 

- Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics per l’alimentació que 
s’atorguen a persones vulnerables sense recursos per part de serveis socials. 

- Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentàries que evitin l’estigmatització de 
les persones beneficiàries de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments frescos de la 
seva preferència en establiments normalitzats.  

- Garantir els drets bàsics i humans des de la generació de polítiques de foment de l’autonomia, 
la promoció i la corresponsabilitat de les persones.  

 
BENEFICIARIS/ES 
 
Seran beneficiaris/es totes les persones empadronades a Palau-solità i Plegamans que reuneixin els 
següents requisits. 
 

- Persones que després de valorar la situació econòmica i social per la professional de 
referència de serveis socials hagin superat la puntuació de 9,5 punts o més al Barem de 
Puntuació d’ajuts d’urgència social el qual dóna dret a considerar-se usuari/a del Programa 
d’Aliments.  La professional de referència tindrà la potestat, quan així ho cregui convenient, de 
procedir o no a la tramitació de la targeta prepagament d’acord amb el Pla de treball definit. 

 
JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 
Assegurar el dret a la alimentació i necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables de la Població 
de Palau-solità i Plegamans en situació d’urgència derivat de l’estat d’emergència de la COVID-19: 
 

- Dotar d’una nova modalitat d’ajut urgent per el pagament de productes de necessitats bàsica 
d’una forma racional i eficient, amb un circuit definit, regulat i normalitzat. 

- Oferir ajuts econòmics dintre d’un Pla de Treball definit per la professional de serveis socials i, 
per tant, fer el seguiment de les persones que hi participen. 

- Evitar la estigmatització de la persona beneficiària de la targeta, l’usuari/a pot anar de forma 
anònima i pot escollir diversitat d’aliments frescos en el comerç normalitzat de proximitat. 

- Fomentar l’autonomia, la promoció, la normalització i la corresponsabilitat de les persones de 
manera que elles decideixin el que necessiten, quan i a on ho van a comprar. 

- Assegurar una alimentació mínima de qualitat, equilibrada i saludable  amb la garantia de 
perfecta conservació dels aliments. 

- Millora la gestió local de distribució d’ajuts econòmics donat que dóna agilitat al procés i 
simplificació administrativa que facilita una tramitació més senzilla, ràpida i amb una millor 
atenció a la ciutadania.  

- Es poden complementar amb altres ajudes econòmiques d’urgència social. 
- Fàcil accés sense generació de mobilitats innecessàries.  
- Foment de l’economia local i suport al comerç de proximitat i de col·laboració amb entitats del 

tercer sector.  
 



 

 

CONDICIONS D’ÚS PER A LES PERSONES USUÀRIES 
 

- La targeta moneder es farà servir només en comerços conveniats amb la Creu Roja de 
productes d’alimentació fresca: càrnics, peix, fruita, verdura, ous i làctics, productes d’higiene i 
neteja. 

- Els establiments han de ser de la població de Palau-solità i Plegamans afavorint així el comerç 
de proximitat.   

- L’usuari/a haurà de donar compte acreditant l’ús dels diners atorgats amb les factures i rebuts 
corresponents de les compres realitzades.  

- La targeta prepagament és intransferible, només la podrà utilitzar la persona en que serveis 
socials delegui el compromís. 

- La targeta tindrà una durada de dos mesos, si la situació d’emergència es prorroga es crearan 
els mecanismes necessaris per tal de valorar la seva continuïtat.  Es podrà també proposar una 
durada menor de dos mesos, sempre i quan siguin situacions puntuals i/o sobrevingudes en 
que es preveu una millora a curt termini.  

- Les quantitats màximes mensuals seran les següents: 
 

o Persones soles i/o en parella:    90€ mensuals. 
o Persones soles i/o en parella amb 1 fill/a  110€ mensuals. 
o Persones soles i/o en parella amb 2 fills/es   130€ mensuals. 
o Persones soles i/o en parella amb 3 fills/es i més 150€ mensuals. 
 

- La persona beneficiària haurà de signar un compromís de bon ús de la targeta i se l’informarà a 
tal efecte. Qualsevol frau o manipulació en la seva utilització serà motiu de suspensió 
immediata.  

 
3.- Conveni i Col·laboració amb Càrites.   
 
La Sra. Presidenta explica el Conveni i la col·laboració amb Càrites i agraeix a l’entitat 
la predisposició per a cobrir a totes les famílies i les urgències sobrevingudes.  La Sra. 
Esther  dóna la paraula a la Sra. Eulàlia, coordinadora de Càrites que explica els detalls 
de l’organització i col·laboració que agraeix juntament amb el Sr. Prakasarao a 
l’Ajuntament la seva confiança i expliquen que estan al servei de l’Ajuntament pel que 
necessitin les famílies. 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I 
CARITAS INTER-PARROQUIAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.  

 
A Palau-solità i Plegamans, Març 2020. 
 
REUNITS 
 
Per una part en Sr. Oriol Lozano Rocabruna, en qualitat d’Alcalde actuant en nom i representació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb NIF P0815500D i en seu a la Plaça de la Vila 1, 08184 
de Palau-solità i Plegamans,  
 



 

 

 
Per altre part, Mn. Prakasarao Chukka Meriga en representació i com a President de Caritas Inter-
parroquial de Palau-solità i Plegamans,    amb NIF R5800348D i domicili al c/ Mn. Cinto Verdaguer, 5, 
08184 Palau-solità i Plegamans. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a subscriure el present 
document. 
 
EXPOSEN 
 
Que la Llei 12/2007, d/11 d’octubre, de serveis socials en el seu article 3 diu “ que els serveis socials 
tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la 
vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el 
marc de la justícia social i del benestar de les persones. Que els serveis socials s’adrecen especialment 
a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de 
situacions de vulnerabilitat i de dependència...i que a més són una competència i responsabilitat 
municipal.  
 
Que la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic en el seu article 30 estableix 
que aquestes necessitats personals bàsiques són les de subsistència com l’alimentació, el vestit i 
l’allotjament amb la finalitat de pal·liar situacions puntuals i urgents.  Aquestes prestacions s’abonen, 
preferentment, als subministradors dels serveis o dels productes de primera necessitat.  Aquestes 
prestacions es financen amb càrrec als pressupostos dels ens locals subjecte a crèdits pressupostaris.    
 
Que l’article 75 de la llei de serveis socials diu “que els ens locals competents en matèria de serveis 
socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a els entitats d’iniciativa social per a coadjuvar a 
l’acompliment de llurs activitats de serveis socials.” 
 
Que l’article 78 diu que “les entitats d’iniciativa social són un element definitori del sistema de serveis 
socials i un element clau en el foment dels serveis socials.  Els ens locals han de fomentar d’una 
manera preferent la creació i la participació de les entitats sense ànim de lucre en l’acompliment 
d’activitats de serveis socials”. 
 
Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans és coneixedor de la tasca realitzada per Càrites on, una 
de les principals missions és atendre a les persones i famílies de la població que tenen mancances en 
les cobertures de les seves necessitats bàsiques. 
 
Que Càrites vol donar suport a les situacions d’urgència social que són valorades pels serveis socials 
d’atenció primària a través del seu projecte del banc d’aliments. 
   
ACORDEN 
 
Per part de l’Ajuntament: 
 

1. Que les persones beneficiaries del Programa d’aliments són persones en situació de 
vulnerabilitat i amb necessitat d’ajuda alimentària. Seran valorats per l’àrea de serveis socials 



 

 

tenint preferència les persones o unitats familiars que tenen a càrrec menors, d’acord amb les 
prescripcions establertes per l’ens local.  

 
2. Que l’àrea de Serveis Socials farà arribar a Càrites el nombre de famílies que necessiten 

suport en l’alimentació i notificarà les altes i baixes quan es produeixin per tal que Càritas 
tingui actualitzat el seu fitxer, utilitzant el Programa eQuàliment.  

 
3. Que l’àrea de serveis socials en detectar situacions de  persones i/o famílies amb necessitats 

bàsiques urgents i greus de subsistència com aliments, lactància, higiene.... es coordinarà 
amb Càrites per tal que l’entitat els pugui atendre cercant els recursos de primera necessitat 
pertinents que tingui a seu abast.  

 
El present conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2020, i la finalitat és ajudar a la entitat a 
prestar el servei de repartiment d’aliments i de productes de higiene i neteja. 
 

4. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a realitzar una aportació 
econòmica per a l’exercici 2020 de 16.000€ a Càrites. 

 
5. Que l’Ajuntament farà efectiva la quantitat acordada en dos pagaments.  La primera bestreta 

de 8.000 euros a la signatura del present conveni. L’altra bestreta, de 8.000 euros prèvia 
presentació de la memòria de les activitats de 2020, així com les factures justificatives adients 
(còpia) relatives a totes les necessitats bàsiques associades pel correcte funcionament de la 
Entitat. Es consideraran bestretes fins la justificació total i adient de les mateixes.  

 
6. Aquestes bestretes es faran efectives al compte bancari de Càrites Inter-parroquial de Palau-

solità i Plegamans.  
 

7. La no justificació per factures adient pot comportar per part de l’Administració de Palau-solità i 
Plegamans, una sol·licitud de rescabalament de la bestreta, a la entitat i el signant, i la 
cancel·lació immediata de qualsevol subvenció futura. 

 
Per part de Càrites: 
 

8. Que Càrites atendrà a aquelles persones i/o famílies que derivades des de l’àrea de Serveis 
Socials necessitin suport en alimentació realitzant el repartiment dels productes provinents de 
la Fundació banc d’aliments de Barcelona i de la Unió Europea i dels productes d’higiene i 
neteja que aporta el Consell Comarcal del Vallès  Occidental.  
 

9. Que Càrites distribuirà a les persones i/o famílies segons els excedents d’aliments i tenint en 
compte el nombre de persones beneficiaries dins de la família, respectant les quantitats 
assignades pel Programa eQuàliment segons l’estoc en el moment de lliurament. 

 
10. Que Càrites derivarà a l’àrea de Serveis Socials les persones usuàries que expressin 

qualsevol disconformitat respecte de l’atorgament del mateix, respectant sempre l’entitat la 
derivació i la competència que té l’Ajuntament en l’aplicació dels barems prèviament aprovats.  

 



 

 

11.  Que l’entitat haurà de portar un control i registre de les persones voluntàries, així com 
disposar de les assegurances civils obligatòries. 

 
12.  Cal poder demostrar que les persones voluntàries disposen de la formació adequada referent 

a la manipulació d’aliments i complir les normes higiènic-sanitàries que la normativa estableix 
assumint la responsabilitat derivada de qualsevol possible incompliment.  L’Ajuntament es farà 
càrrec del cost econòmic de la formació necessària i col·laborarà en facilitar les instruccions 
necessàries.   

 
13.  Càrites es compromet a mantenir els aliments en les condicions higiènic-sanitàries que la 

normativa estableix i assumirà la responsabilitat derivada de qualsevol possible incompliment.  
L’Ajuntament posarà a l’abast de l’entitat l’actualització de la normativa adequada relacionada 
amb les condicions higiènic-sanitàries del tractament dels aliments.  

 
14.  L’entitat es compromet a destinar el local única i exclusivament al magatzem, repartiment 

d’aliments i altres articles de primera necessitat, de manera que serà responsable de l’activitat 
i haurà de mantenir en condicions de seguretat i salubritat les instal·lacions. Els aliments han 
de restar preservats, clarament separats de la resta d’articles i en perfecte estat de 
conservació.  L’espai s’ha de mantenir net, polit, ordenat i sense amuntegaments d’objectes 
innecessaris.     

 
15.  L’entitat i llurs responsables han de vetllar perquè es respectin els drets de les persones 

usuàries i s’apliqui la normativa en protecció i confidencialitat personal de dades entenent que 
el bé jurídic protegit és l’interès i benestar integral de l’usuari o usuària i les seves famílies.  

 
16.  L’entitat haurà d’utilitzar el Programa eQuàliment com a eina de recollida de dades, de 

registre i de gestió dels productes, control de l’estoc i de distribució dels aliments i/o productes 
de higiene i neteja.  Haurà de vetllar pel bon funcionament del mateix aplicant les instruccions i 
la normativa que li siguin encomanades  per a la correcta gestió del mateix.  

 
La durada del present conveni s’estableix des de l’1 de gener al 31 de desembre 2020. 
 
4.- Informació, assessorament i tramitació relacionat amb serveis i prestacions 
d’habitatge en coordinació amb el Consell Comarcal.  
 
5.- Mediació en aspectes relacionats amb l’habitatge: negociacions amb grans 
tenidors i propietaris/es particulars o d’immobiliàries.  
 
La Sra. Presidenta i la Sra. Esther expliquen els dos punts que estan interrelacionats 
4 i 5: per part de la Sra. Presidenta es fa èmfasi en el treball de negociació amb 
propietaris d’immobles (s’han aconseguit  descomptes de fins el 50% de manera 
puntual) i també d’entitats bancàries (amb qui s’han facilitat moratòries del pagament 
de les quotes). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
La Sra. Núria pregunta per l’oficina comarcal d’Habitatge.  La Sra. Esther explica que la 
oficina d’Habitatge està situada al Consell Comarcal, és l’oficina de referència com a 
ens Supracomarcal que dóna cobertura a tots/es els Ajuntaments que no en disposen 
d’oficina d’habitatge per no estar obligats segons densitat de població.   
 
6.- Increment de partides al pressupost municipal destinades a pal·liar les situacions 
de prevenció, protecció i urgència provocades pel Covid 19.   
 
La Sra. Presidenta explica el detall de l’increment de partides al pressupost 
municipal destinades a pal·liar les situacions de prevenció, protecció i urgència 
provocades pel Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Orgànica Progr. Econ. DESCRIPCIÓ 
Consignació 

Modificació 
Consignació 

Definitiva Inicial 

              

  
 

  Suplements de crèdits       

  
          

40501 23110 13100 
Retribucions personal laboral 
temporal serveis socials 

181.179,77 27.600,00 208.779,77 

       

450501 23110 16000 
Seguretat Social personal serveis 
socials 

67.674,87 12.400,00 80.074,87 

  
 

          

  
 

  Crèdits extraordinaris        

  
 

          

40501 23100 22106 
Equips de protecció individual i 
material protecció COVID-19 

0,00 10.000,00 10.000,00 

       

40501 23100 22199 
Productes de primera necessitat i 
aliments COVID-19 

0,00 15.000,00 15.000,00 

       

40501 23100 22799 
Serveis allotjament - habitatge 
COVID-19 

0,00 15.000,00 15.000,00 

       

40501 23100 48007 Ajuts d'urgència COVID-19 0,00 220.000,00 220.000,00 

              

50502 43300 83100 PROGRAMA DE MICROCRÈDITS 0,00 100.000 100.000 

      T O T A L   300.000,00   

 
 
7.- Contractació de personal per reforçar l’equip de l’àrea de serveis socials. 

 
La Sra. Presidenta dóna detalls de les diferents situacions i contractació de personal 
per reforçar l’equip de l’àrea de serveis socials.  I la Sra. Esther explica la justificació 
de la contractació d’urgència:  
 
L’estat d’alarma ha generat una creixent demanda de necessitats econòmiques, 
principalment relacionades amb l’alimentació i l’habitatge.  L’allau de persones que 
està arribant i es preveu que arribin a Serveis Socials ens alerta a encarar el post 
Covid-19.  Veien la pèrdua d’ingressos en famílies que han perdut la feina o estan en 
una situació d’ERTO, famílies en seguiment, però famílies que per primer cop 
demanen ajuda o ja havien sortit del circuït.  Haurem d’estar preparats pel 
creixement de desallotjaments quan s’acabi l’estat d’alarma.   
 
Atès el romanent de crèdit del pressupost del 2019, s’ha destinat una partida de 
40.000€ al Capítol I de l’Ajuntament per a fer front a contractacions urgents i 
inajornables.  Reforçar al personal a l’àrea de serveis socials és la primera mesura 
adoptada.  És farà la contractació d’un/a Treballador/a Social durant sis mesos,  
aquest suport atendrà a les persones amb especial vulnerabilitat social, famílies que 
necessitaran pal·liar de forma puntual necessitats bàsiques, però també famílies que 



 

 

haurem d’acompanyar en el procés emocional concernides per situacions 
sobrevingudes.       
 
La Sra. Núria pregunta quina és la formació requerida per la plaça de Treballadora 
Social i la Sra. Esther li dóna els detalls.  És diplomatura i/o Grau en Treball Social.  
 
El Sr. Juan demana quin tipus de contracte tindrà i se li aclareix que és un contracte 
temporal de 6 mesos. 
 
La Sra. Núria pregunta quin és el procediment per l’informe de vulnerabilitat per fer 
front al deute amb les empreses de subministres i se li donen les corresponents 
informacions. 
 
8.- Seguiment telefònic a totes les persones majors de 70 anys del municipi per 
obtenir informació de l’estat de les seves situacions i poder detectar mancances o 
necessitats 
 
La Sra. Presidenta dóna detall del seguiment telefònic a totes les persones majors 
de 70 anys del municipi per obtenir informació de l’estat de les seves situacions i 
poder detectar mancances o necessitats. Fa palès la manca de dades actualitzades i 
la impossibilitat de contactar amb algunes de les persones grans. Recorda que les 
persones han d’actualitzar el Padró per a que les seves dades siguin correctes.   
 
Llistat de trucades telefòniques:   1885 persones empadronades al municipi.   De les 
trucades fetes només hem tingut 8 incidències a intervenir. 
  
Llistat de trucades a persones en seguiment per part de Serveis Socials:  763 
persones.  Amb el suport del Consell Comarcal que va ser l’encarregat de realitzar 
les trucades, hem tingut 36 incidències.   Algunes de salut, derivades i coordinades 
amb el CAP de primària i d’altres demandes d’atenció domiciliària, teleassistència, 
per fer la compra o atenció psicològica i emocional.  
 
La Sra. Núria comenta que sap d’alguna persona a qui no se l’ha trucat, se li 
confirma que pot ser d’aquests casos esmentats.  També comenta que les persones 
grans esperaven la trucada de l’Ajuntament.   
 
9.- Targetes moneder dels infants amb beques de menjador del departament 
d'ensenyament. 
 
S’explica per part de la Sra. Presidenta, la dinàmica de funcionament sobre les 
targetes moneder dels infants amb beques de menjador del departament 
d'ensenyament, concretament a 125 famílies.    
Nombre de targetes lliurades : 124 de CCVOC i 1 CCVOR: 
Primer lliurament amb recàrrega de 40€, posteriorment, tres recàrregues:  una de 
40€ y dues de 36€.   Cada alumne ha rebut de moment 152€.  L’import concedit és 
de 4€ por dia lectiu. 



 

 

  
-          Lliurament de la targeta amb 40€, del 14 al 26 de març. 
-          Recàrrega de 40€, del 27 de març a 9 d’abril. 
-          Recàrrega de 36€, del 13 a 24 d’abril (el 13 festiu, 9 dies) 
-          Recàrrega de 36€, del 27 d’abril a 8 de maig (l’1 de maig festiu, 9 dies) 

 
La Sra. Olga pregunta sobre el funcionament i s’interessa per aquestes famílies una 
vegada finalitzat el curs escolar per tal de garantir l’alimentació d’aquestes persones.  
La Sra. Presidenta li confirma que no quedarà cap família sense atendre en cap 
moment. 
 
La Sra. Núria pregunta què passarà quan hi puguin tornar els talls de subministres i 
s’acabi la moratòria dels desnonaments.  La Sra. Esther li dóna les explicacions 
corresponents: haurem d’atendre aquestes necessitats.  
 
El Sr. Prakasarao fa la proposta que les famílies puguin escollir quin tipus de 
productes els interessa més de cara a satisfer al màxim les necessitats, demanda 
que es traslladarà a l’equip tècnic per donar-li el màxim de cobertura. 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 hores vint i cinc minuts de 
la nit, de la qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico. 
 
 
 
 
 


