
 

 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 03.11.2020 

 

A Palau-solità i Plegamans, per videoconferència, el dia tres de novembre 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 per la Sra. Esther Lara 
Fariña, 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. 
- 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. Esther Lara Fariña, en representació de l’àrea de Serveis Socials. 
- Sr. Joan Ballbé Herrero, com a convidat a la sessió. 

 
Les persones excusades: 

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

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

 
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. 
 

1. Lectura i aprovació, de l’acta de la sessió anterior de 14 de maig de 2020.  
S’aprova l’acta per totes les persones assistents. 
La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Lara per tal de continuar amb 
l’ordre del dia. 

2. Prestacions econòmiques de l’àrea de Serveis Socials pel Covid-19.  S’explica 
les prestacions de l’àrea fent comparació entre les prestacions de l’àrea de 
serveis socials i d’aquelles que s’han atorgat durant els mesos de març a 
setembre relacionades amb mancances per la Covid-19.   

3. La Sra. Presidenta continua amb l’ordre del dia:  Ampliació Conveni amb 
Caritas.  Aquesta ampliació de 5.000€ ve justificada per l’augment de famílies 



 

 

amb necessitats d’atenció de primera necessitat durant els mesos de l’estat 
d’alarma.   La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Prakasarao, president de 
Caritas que explica la situació de l’entitat:  s’han realitzar compres de productes 
de primera necessitat per tal de complementar els productes del banc d’aliments 
a més de producte fresc a totes les famílies derivades de serveis socials.   Fa 
especial menció a la campanya del Gran Recapte, que engany no es podrà 
realitzar com cada any degut a l’estat d’alarma.  La campanya es realitzarà 
virtual i les aportacions s’hauran de fer en donatiu en el supermercat.  Fa una 
crida per difondre la importància de la col·laboració de tothom.  El Sr. Martinez 
pregunta si les donacions han de ser en diners o en productes.  El Sr. 
Prakasarao respon que es poden fer en diners en els supermercats o en 
productes a la seu de Caritas.  

 
4. La Sra. Presidenta continua amb el 4 punt del dia:  valoració de les mediacions 

en temes d’habitatge.  S’han realitzat 17 mediacions amb propietaris/es 
immobiliàries, 9 s’han realitzat amb èxit, de les quals s’ha fet una rebaixa en els 
rebuts del lloguer entre un 10% i un 50% durant dos i tres mesos.  El Sr. 
Martínez pregunta si s’ha fet mediació amb bancs. La resposta és que no, 
donat que amb els bancs no es possible fer mediació de rebaixa a la hipoteca, 
el que si que s’ha pogut és assessorar sobre ajornament de les quotes 
hipotecàries i microcrèdits.  

 
5. La Sra. Presidenta continua amb el següent punt del dia: Tècnica contractada 

per reforçar l’equip de l’àrea de serveis, dóna la paraula a la Sra. Lara que 
explica les tasques realitzades per la persona contractada per 6 mesos arrel 
de la pandèmia.  El seu contracte finalitza el mes de desembre d’engany però 
podrà tenir continuïtat durant el 2021 donada les càrregues de feina de l’àrea 
de serveis socials.   

 
6. Compra d’habitatge d’emergència social.  La Sra. Presidenta explica que s’ha 

comprat una vivenda per a destinar-la a allotjament d’urgència temporal.  La 
compra a estat al BBVA pel dret de tanteig i retracte.  Es començaran les 
obres properament i s’estan establint les bases i els reglaments per poder 
tenir-ho enllestit a primers d’any.    
 

7. Convenis de Cooperació. La Sra. Presidenta explica els Convenis signats de 
Cooperació aquest any: 
 

a. Amb l’entitat Haribala, s’ha fet un Conveni de cooperació de 20.000€ 
per a la edificació d’apartaments tutelats a la Índia.  La Sra. Presidenta 
dóna la paraula al Sr. Prakasahao president de l’entitat, explica que 
aquest projecte està adreçat a aquelles noies orfes que viuen a l’àmbit 
rural i tenen menys oportunitats pel fet de ser dones.  El projecte 
contempla alimentació i estudis per tal que puguin tenir oportunitats de 
treball.  La Sra. Solà pregunta si amb el projecte es finança tot, el Sr. 



 

 

Prakasahao explica que els apadrinaments serveixen també per per 
aquesta finalitat. 

b. Amb l’entitat Open Arms s’ha establert un Conveni de 20.000€ per a 
accions de salvament a la mediterrània de 5.000€ i Educació per a la 
llibertat de 15.000€.  El projecte es realitzarà al Centres Educatius per 
a visibillitzar el que passa a la mediterrània i denunciar la vulneració                      
dels drets humans.  El Sr. Martínez pregunta quan comença el 
projecte.  La Sra. Freire explica que s’està adaptant les activitats a la 
situació actual de la Covid-19 i en breu es podran adaptat a les 
circumstàncies per a començar les activitats.  

c. Amb l’entitat Palau Solidari es va realitzar Conveni de 20.000€ per a la 
realització de les activitats del Punt Tic.  La Sra. Presidenta dóna la 
paraula al Sr. Romera, president de l’entitat.  Explica que la situació de 
la Covid-19 a estat complicada per l’entitat, moltes de les persones 
usuàries son gent gran i les classes on-line han estat impossibles.  
L’entitat ha hagut de reinventar-se i adaptar moltes formacions cercant 
diferents col·lectius com ara els joves.  Totes i les dificultats han fet 
molta feina i han preparat molta informació didàctica.  La Sra. Solà 
pregunta a quin col·lectiu va dirigit, el Sr. Romera explica que a 
persones amb dificultats d’accés a les TIC, els grups estan composats 
al voltant de 14 persones. 

  
8. Projecte Recooperem. La Sra. Freire explica que el projecte Recooperem ja 

està en marxa i dóna la paraula al Sr. Ballbé que explica que l’objectiu és 
l’aprofitament alimentari dels sobrants dels menús de les escoles per a fer-los 
arribar a famílies vulnerables.  Participen les quatre escoles públiques de 
primària i les dues escoles Bressol del municipi.  Aquestes recullen en uns 
tapers homologats que el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
proporciona, els menús sobrants del dia a dia i els depositen en congeladors 
que l’Ajuntament ha comprat per aquesta finalitat.  S’ha fet la formació 
pertinent a totes les escoles i Caritas recollirà els menús en caixes 
isotèrmiques per després repartir a les famílies derivades per l’àrea de 
Serveis Socials.  El Sr. Martinez pregunta si es garanteixen les condicions 
sanitàries dels menús.  El Sr. Ballbé explica que són menús que no han estat 
manipulats, són menús integres que no s’han arribat a distribuir, s’han 
congelat intactes.   
 

9. Precs i preguntes.  El Sr. Romera aprofita la sessió per donar difusió de la 
campanya Cap Infant sense joguina.  Projecte que recull joguines noves per 
després ser lliurades per les famílies el dia de reis als nens i les nenes 
derivats per l’àrea de Serveis Socials.  

 
Sense més assumptes a tractar, s’acaba la sessió a les 19 hores i trenta minuts de la 
nit, de la qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretària certifico. 
 


